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مقدمه

الحكيمفيقكوالاستاذامبرالكاتبأصدر-حين
قبولاصادفت،الحائرالسلطان"التارلخيةمرحيته

-التىالجريئةالمواقفبمضصورتاذ،القرالدىرائما

ثحدىحينالبسلابمعبدبنالدينعزالبطلالمالموقفها

فىالحقرايةورفع،والامرأءالملوكمنالطفاةالظلمة

ادوارالباهرةبمواقفهمثلوقد،هيابغيرأعدائهوجوه

شامخة-قمةفكان،الرسالاتوذوىالانبياءعنالمصلجن

.والايمانالبطولةدنيافى

العزلبطولةيدهشمنالمثقفيقجم!رةمنقابلنيوق!د

ات!ط!منويفتهره،الملماءلاربخفىبماففلىايمده"

ع!صبمدالافظرهعنيلاجيالثتمخضلاْاللىىالنادر

حاف-لالاسلامىالتاريخأنمح،ضنينوشح،جاهد

داكلحةفأعلوا،عليهاللهعاعدوامدقواممنبأمئاله

.الطغيانممتركفى

يتحدثجيزا،!لتاباالأبطالل!زلاءأفردأنرالتللىبك

لى1شجها.الياهرةروائمهمبمضعنطآئرة-عةفئ

دوا!الف!ةمواقنهممنالحاسمة*دوارهلىهكصوير

!لللانو؟لفكريةالمَلميةجهودهممنصثداهافيمااصهلأب
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بتاريخه؟مستقلكتابلهيفردانجديرهؤلاءمنعالم

لهافردتحينأحمدالامامبتار!ماصنعتنحوعلى

وأوجه،اشيرأنهناوحسبى،بشخصيتهخاصاسفرا

.والتثر!التحليلمنالمزيدلفرىتار!دا

تمطرتمنجميعبمالاعلامهؤلاءانازعمولست

أمثالهممن،ع!ثراتفهناك،التار!صحفببطولتهم

الضيعالباحثمكلنةوفىوالتسجيلالدراسةيستحقون

هـنرائمانمطاالسالفةالحقبمنحقبةكلفىبجدأن

أخطووهأنذ!،العلماءطبقاتفىالعجيبةالبسالةذوى

ممن،غ!ىمحالسيرأؤاملأنراجياْالاولىالخطوة

نما؟جحيواثهممايضع-الائمةهؤلاءواقعمنبمرفون

يى،العرمواقفيشثغربونممن-،المثقفينلشبابناسجية

،ا!أعدةعلىَيخرجاصتئناءويمتبرونها،السلامعبد

الاسلاتم.رجالحيواتمن!لثيرفىمالوفانمطالا

وجههعلى-للانبكتبلمالرَائعالاسلامئداربخناا!

دفالسابقةءاثفرونصؤلفىمنامثرةاناز،الصحيح

،رالأمراءوالوزراءالخلفاءمواقفثسجيل،الىالجهت

ومن،اثعاريخْمضنتارْلْىمايفالىائصْى؟لكَوحنمبت

الملمساءلتواربئي("الطبقات"!بثانيمنيتعرضون

موقفملالشالْىالتفصيلالىْلممذونلأوالمصلحين

وفلبخا،المجوكالمتسزما!امة-بهيلبوقْومنهغ،خالذ

لذوى4َالمجالىَمْئفسخ،المميبالتقصرهدأئتجنبأنيلان

وحصرا.ارسالةالبطولةكبمماتقدرواممنألباهرةالعظمة

-..:.!.إ.ال!صحيحو!اعلىالملم

رايئالما،وافيةْ!كنابة3!لثبهد.الباهركاريخخنا-أنلو

بل.من،.لهللالىلأواحداالعزيعد3الجامعد.مزأشبابمن
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فهل!شهرمسرحىكاكباليهدلفتهحتىالعزيجهل

دورهمثلواقدالانبياءورثةمنآلعززملاءأنجاءهم

هلأالابطالقممالىفسموا،التاريخمر.علىالبطولى

الاموية،اخعلافةاحاربقدا،سيبلابنسعيدأنجاءهم

فىالباطلمعيس!كيلاالعهدوولىعبدالملكعلىودزفع

طربقأ

لمالحجاجخاعمقدجبربنسحيدأنجاءهمهل

ساحةفىبهاستهزألم،طغيانهعلىالجريئةالثورةواعلن

بالاستثسماد؟ظفر-تىوالنطعالسيفبيقا،حا-لمة

حاربحينباللها"عتزقدحنيفةأباأنجاءهمهل

70حينرالمنصورجعفرأبا!دافحكم،عنادفىيايلامولةالدي

عل!،الملإلةالسيا!فاثهالت،المستقيمةالجادةجثنيحيد

اللهاالا.يحْشولم،وكعلىيب!جلداالناحلجسده

المامونطفيانواجهقدحنبلابنأنجاءهمهل

علىابوثحمل،.عزيزةقويةبنفسوالواثقوالممتصم

؟دو!،6لتواثمراتعليهحتى-أغمىوالسو!السجن

ساخةلْىاسشهذقدالسكيتابنانجاءهمهل

رءوسعلىالباهربمصرعهفخوراراضمااللهولقى،الحق

؟الاضهاد

العلماءمندركقدالسلامعبدبنالعز.أنجاءهمهلى

وملوكالمماليكسلاطينطفيانحاربتجريئةمدرسة

،النووىالدينمحيىالابطال!لاميلىهمنو!لان،التتاو

أالافلىا؟منوسواهمكيميةوابنالميددقيقوابن

الناصروجهفىسميدبنالمنلىرثباتجاءهم.هل
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وابىيحربنويحيىعبيدبنعمروروائعأوبالاندلس

أوبفدادبالكوفةالبهلولجعفر

علماء.جهادفعرفوا،القريبتاريخهمالىنظرواهل

الجبركىبنضاليوالموا،والفرنسيينالمماليكعهدئالازهر

.--.-ء.8رواتدردلرؤالمنصوزىوالمروسى

الافقانى.الدبنجمالومنقلىهالشرقباعثجهلواهل

سليم!المجيدعبدروائعمنعياناماشاهدوهنسوااو

!المفلحونهماللهحزبانالا،اللهحزبأولئك

امتابهلىاصنفحاتفىالمواقفهلىهابطحينوانى

أسجلأنقبل،وتربيةأخلاقدروسأكتبانىأشعر

وإلإسؤة،.الصالجةالقدوةلان،وعصورأناسحوادث

،بسلاءرجالأالناضصْةمنتجملأنجديرةالحسنة

وكوا!لب،ختتىانماطاينالغابر-اسلاةكممنيتخذون

كقتصلاافىللانبياءالملماءووالةبلىفهَئتتحقق،تهدى

والاصلاحالجرىء!المملالىحمجهبلوالافتاءالمعرفةعلى

أمةمنكمولتكن"وجلعزامهبقولوالاستمساكالمثمر

،المن!ِعنوينهونبالمعروفويامرونالضرالىيدعون

."المفلحونهموأولنثاَ

-.-أ-
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الممسيبيئصىسعيدبن

فقد،والاعجابالمجبكثرالمسيببنصحيدس!ة

علمه،قيمةويزن،نفسهقدريعرث،عنهاللهرضىكان

وسما!.المتهافتةالبشربةالرغباتعنبضائزهارتفعوقد

النفسكربمفعاش،والكرامةالعزة.أجوازالىبروحه

الاسلامبةالتربيةتقدمهرائحامثلاوكان،الاثر.جميد

يومأكعاظمفما،وامرامةالعزةعثاقالىالصحيحة

!دانبل،جبارلطاغيةلحظةخشعوما!محتاجفقرعلى

جىدهمنبا؟لاحوائجهم.وبسعى/فىالمسكنةاهلبمظم

يستطيع،ما-المافيبماوكأخرالسنكقدمعلى-وماله

،سافرةطجابهاتجابههمفقدالولاةمنوالفجرةالطفاةأما

بففائح!مفنددوزاد،ومجالستهملقلالههعنوامتنع

نهـبمقلى،الرفيحةالسيرةوبهلىه،.اكمةومظادالمنكرة

عالميكون!ليفالناسفأرى،الحيلآ"فىالصالحنهجه

لدىالجائبعزبز،الضعفاءمعالقلبرحيمالأسلام

بال!قيهم!بل،لائممةلراللهفىءتأتهفلا،الاقو!اء

.الرماحواشتجرتالأسنةلمحتوان،المريخ

ثربةفىغرسهفز!لا،مباركةنشاةالرجلنشأوقد

الورآاهلوجالس،الصحابةبخاروشاله،ظيبة

+ا-أ -ت
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يبحثالاسلامىالفقهالىواكجهاللهجندمنوالخثية

يصحبالمحمدىالحديثرالى،فروعهويناقش،مسائله

زاخرةلعهدهالمدينةو!دانت،اسنادهويفحص،رجاله

علىمنفسمع،اللهرسولصحابةمنالثريعةبأعلام

وصهيب،اءالدرسوأبىعباسوابنوسمدعمروابن

وغيرهمةسلمةواموعائشة،وأسماء،سميدوابىوجابر

-ثيخهريرةابوأما:عنهورضواعنهماللهرضىممن

وبلغ،أحاديثهواستظهر،مجلسهلزمفقد،المحدئين

بدافع،منساقاابنتهكزوجحتى،!بيرامبلغانفسهمق

رسولحديثيحف!انسانمصاهرةفى،امريمةالرفبة

دروسا-اللهرسولصحابةبمخالطته-تدقىوقد!الله

شاهدا؟الأبيةوامرامة،الماليةالأخلاقمْىرئيغة

يذمنوالمائاسعلىالعزةبنالاسلاماسبنهمابعينيه

وقداسةالحمبةوشدةالعق!دةحرنةمنورأى،اللهلفر

اللىىالعردقللمؤمنالسويالطردقلهرسمماالم!باواة

مناللهأنويعلم،مائدهومحمدا،امامهنالعر3ي!خلى

الميزانويقبماالسيثاتولحصى،الحسنكلقدرورائه

."!قلالماللهعندأكرمكمانلا:يقوؤارالحادل

بارعة،وحافظة،نافلىا؟كاءالرجلو-هبوقد

الأسلامروحواستشف،علبهماعرضجميمفاسعوعب

برجمو،الأعماقالهـ،يلبماسئشمائاو!لاياتالأحاديثةمن

وطمدة،الدعائملابتلأأصوليْالىالمتجاعدةبالمتفرقات

بالملم،البا!لرةنشأكهلْىاشتهرحتى:الار!لان

وليهم،ومنالتابعينؤاالصحابةحنالفضلزووواعترْف

عمربناللهعبد!دانفقد،مكائتهؤأعلىقدوهشرْفبما

مخدشميداصلوا:يقوذعليهيشككالأمرفنسئكارا
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بزسيد:الحشنن،بنعلىوتال،الصالحيزجالى

زمانهفىؤأفقههم،ا؟ثابىمنتقدآبماالناساعلمالم!ينب

وقال،منهوالحرامبالحلالاعلمرأيتم!لى:قتادةوقال

الاقوالوهدهامنهأعلموجدتفماالارضطفت:مكحول

6والمحاباةالتزلفالىيدفعزائفاتقريخظاتكنلموامثالها

وهم،سميدكملقفبىلهمحاجةلاأناسصدمربت!عنانما

ولوءعاشامايقولون-طىمحاسبونأنهمبعلمون-بحد-

51وفتاورائه2لرأينا-منوالتدوبنامتابةعهدفىالرجل

الدينأننملمومنا،الاسلامىالفقهلْىموضعهْم!ايحدد

اماماجعلوهقضاياهودؤسواالتثزيعمسائل!تنماقلوا

واصحابوأحمدوالشافمىما!؟كرفقد،عنهيصدرون

!فتاواهمنكنوقلَبماواستشهدواداءه2حنيفةأبى

وجمداِلحزيرعبدبنعمر،+أنئحلمءئحنئبمذ.وبالنا

وصدرباحبنوعظاء.،ليناربنوعمرو،شهابابن

هؤلأءيخرجولن؟بلاميدهمنسعيدبنويحيىالباقرابن

!ءفي!فقيهعْبر

مصطلحفاهوعلىنفتيملأالرجللمهدالفقهوكان

والمحاملاتالعباداتفى-الثرعيةالاحكامفةمعرمنالانعليه

بلالصلاممايتصلجميعيحبملكان.بل-الشضية-ولأحوال

الفقه2أنار،وأرشادواخلاقطرثوحيذوكاريحْسرةمن

"الاحباءلم(انجرثقنقولالغزكمابطلقكأن.-الاولالحهدف!-

ومفسداتألنقؤسدقائقوممرفةالاخرةظربقعلمعلى

الىالت!غوشدةْ،-الدئيانجخقارةالاحاطةقوة،الأعمال

ئوعقد،المتسغالشاملا!حئتىوهذأ.يلاحْرةئعيم

العباداتمساثلدراستمع-بهوالجه،.سعيدمماز!

الورعوالى،جهةمنالئفوساشراركمْهمالى-والمعاملاتْ

ب3ِ؟.-
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براعتهقالاولىالناحيةوكظهرالانيةبهةمنوالتحف!

ف-دللنفوسدراستهانافى،الاحلامتاويلفىالخارقة

نحامرمنهيستملىزاخرامددا-غ!هامع-كانت

دفسرفىا؟نيمتمدونالنفسعلماءكانواذا،التأويل

رموزهواستكناه،وحدهالباطنالحقلدراسةعلىالاحلام

-سعيدافان،النازحالماضىفىالسحيقةأعماقهومعرفة

بنوازصهواحاطتهيخاطبهبمنالنفسيةخبركلهمع

روحىاستشفاتعلىالتأويلفىيمتمد!دان،وخوالجه

والاهواءبالمنارْعالبضرويدءصه،اخالصةاافطرةاتوحيه

الفوامضلهيكشفمثرقبشعاعإلقوىالايمانيملىهكما

الطريق.بنيرو

النومق.رأيت:المسيبلابنقلت:نربنشريكقال

س!تدفى:فقالادفننهاثمبدى.فىسقطتاسنأنىكان

؟لك.ئكان-بيتلثأهلمنأسنانك

.الناربخوضكانهالنومفىراىأنه:رجلوقال

ثر"لبحتىثموتفلنرؤياكصلىفتان:سحيدفقال

رلكَ.فكان.وكصرعالبحر

فقلت،بوللىفلمالوللىطلبتعبيلىبنالحضينوقال

ففال،بيضمجرىمْىطرحأنهأرىائىالمسببلأبن

المجم،ال!سببافأ!ب،أعجمىالهجض؟المسيبابن

لى.فوللىفتسريتْ

رؤكدهفيماكرانشكيجملناالصادقالتفسرهلىا

مفتاحهووحدهالباطنالعقلأنمن"فروبد"أنصار

الاغوارنلىرسحتىقيقاللىالتحليلمنفلابلى،التأوي!ل

،كثيراذلكفىنشك:أقول،الرجلحياةفىالسجقة

-؟01ء-
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فىبلبولا،لامااففالااالروحىالاستشفاتيغفللانه

والنطر،بالثبيهالشيمهمقارنةال!الفامضالرمزحل

الى!ميفواأنهؤلاءوعلى!سحيديفعلكمابالنظير

شعئا-حوادثهبعضفىالصادق-النفم!ىالتحليل

ذلكي!نولن،النافذوالاست!ثفافإلحافقاليصرِمن

الاخلاعى!!يدعمهالايمانيمدهسماوىالهابمبع!

الاخباربهاازدحمتفقدوتقشفهونسكهكقواهاما

الجماعةحضورعلىواظببرجلظنكوما،المتواترة

يبىماعينهواعتلت،واحداوقتاعنهايثذلاسنةاربينن

الخفرةالىونظرتالمقمقالبىخرجتلو:لهفقيل

والصبح!المتمةبشهوداصنعوكيف:فقال.ذاكلنفع

د!الححأما،ييرباويبردهايصو،يتابعكانوتد-

ووعورء،البنيةوضغفالسنتقدآجملىمنهأكثر

عنهنقلتفقد،العبادةفىالتفانىهذاومع!الطريق

،الحياةفىالمناضلللمؤمنالسموى،لببيلترسماقوال

هؤلاث!!يحنعمماأحسنمارايت:بردمو،5لهقالفقد

الظهريصل!أحدهمقال؟يصنمونوما:سعيدضال

سميد:فقال!المصرحتىيصلىرجليهصافايزاللاثم

العضادةانما،هلىهالببادةماواللهاما،يابردويحثه

التقىفالعابدواذن.أمرهفىوالتفكر،اللهمحارمعنالكف

كنفمهولن.ربهمحارممجتنباقهرفيالىيسعىالذىهو

وهذه.يتضورونواطفاله،فتلوىوامعاؤ؟عبادته

جعلتهالناسوأوهامالمبادةبحقائقالد-فيقةالخبرة

تسمعوأذن،درىوعين،ملموسةتجربةعن!راءهيصدر

الافضلذىولاعالمولاشريفمنلشى:يقولنجهر

عيوبه:كلىكرأنلاينبغىمنالناحم!منومن،عيبوفيه

ق--5
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هلىةإ-لخضلهنفصهؤفيَة+نفصهسمنممبر2ْفصلهكا!فمن3

فيتجاوزللبثصريهيرَثىجعلته،بالنفوصَقيقةالة-الخبرة

اعحعالهفىكبدرعمن.وا،فض!اءالصفحويؤثرهناتهاعن

يوماألصالحة..النوازحهذهثطغىصصىراق،الخ!نوازع

سنيعقيهوعا،ألانسانىالضعفعنصاجبها-فترمع

?-!-..ء---ا!لواتلمهلثات

السىفيييمفه.لبمعيادتهفيالرجلاغرأقان.على-

واندلمع،المال!يت/مغعطاءهرمضص-صد.عرزقهوراء

،وليتحررالصيححلالهمنططمهليمتحرالزيتلىيتاجر

لتأخذياليينلمطبمالتى-اللئيمةالنفوَسهذهرقمق

،-بئدالمننمن.لتضيم-أغلالالإللالابهاللهمالوتمنحبالشبمال

-.-.!-الرمحوساوثحنىا،حرإبرءفتِشترقالرقاب

منافععصر-سمهدلعهد-الاموىالمصبنكانلقد

سننعلييس!ونلاوالولاةفالامراء-،واستظل

فيالمضمنية!هودهمبلىلوا-وقد،الخلفاء.منالراشدبن

والمنصب.بالمالسننفِوااكراءوالانصاراب.باحتلىلملل!اصتدعيم

وكحظيمهمسميدصلالعامة.التفاتلمرأواوقد،والنفوذ

بريهنليلوذوا.،ساحنهمالىبوهيجلىأنفأرادوا،-اباه

ومظلمة،صراهلانهميطموسعيدمن.كعضيد!وطيد

كلفىدونهويراهم3،اِليهمنهم3يقدرجاءجملفزفض

وهو،بممصيتهوذلوا،إللهبتقوئ-اعتزقدحيث،شىء

دونالصريحةسناواكهمفىشه!اضريحارأيه-يحلنيفتأل!

الملكعدأرادوقد،تحمطامهأو،"كسوءلعاقبةيأبهان

!يكصبب،/الوليد"صدهلولىسمحيد)بنةيخطيان

-خكجلىبدعامةسبيدمنريئخلى،-القلوبفى-محبةبلىلك

رفأئبيحتقرالمسيبابنومن،والاكباءالائصآرنصه

ص!!6إهـ"
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ا-لواهن!تقمقابيسهاالمىكبائنصفارفىوينظرالحياة

فىسيدةإعظمابنتهك!تانفرفض،الدهماءمنطفى

نأينكرلانهاويمبشهولهذلكيرفض!الاسلاميةالمملكلة

نمافىليلمزهقلئمب2خديعةأو"َلظالممطيةيكون

يملكلافقير.علغطالبالىوليدكهبرفأتيمجلأماذا

بانش!افينهسماا-اللىى.هداملاكقأى!يومهقوتفر

تضيئهرحيباؤجالى،--0الهابطةفوقْالمقاييسالرفي!صة

.الجلالويفموهالعزة

لهفقاللسعيد-جليسكان3:!سميدبنيحيىقال

ؤطبه،عنهفسأل،أياماعنهفأبطأوداعةبناللهعبد

فقال،وموصازوجتهبرضكأخرهعنمعتلىرافاكاه

فنشهدبموكهاأو-،ءننمودهابمر!ها-أعثمتناألا:له

ةانتاللهَللقولا،كزوجلااللهعبديا:قال.ثمجنركها

فق!أوانايزوجنىومناللهيرحمكفقال،أعزب

فست-:عبد.اللهفقال،ابنتىازوجكأنا:سميدفقال

اصصا،بن!تمالك:سعيدفقال،واستمظامااصثحياء

منوادء.-نجفراغأ-.ضالطمنهاأناوأين:فلتأوإعراضا

صلينا،-فلماالنكاحعلئفاشهدهملهفدعوت،الانصنار

يممهاالفعرالوجلالىبابنتهسميددوجها؟خرةالحشاء

ماهببصدقهيكادءلاوا.لبنوني4والطماموالدراهمالخادم

يانساى-يرفضقب!ل"ذلكيمعمنشنعرئفليت!فيه

01فقيرعلغطالبالىبابنتهويدفع،اخليفة.امضاهرة

ايطاممةألبشريةبنحضميمئالاسلابمرفمهعالمايكونالا.أن

!-!!؟سببِ،هوئلكغ،1.الرائعةالمثابيةسماءالئى

اشدهطىا،موفي.صالزبيرءلين-بينالنؤابمكا3وقد

بئد3من.،الإثياعايجئلىب،.من-ؤكل/حم!لب،!با&ينة

!ثغ--
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الىالفرلينانظارالجهتوقد،شوكتهويقويعضده

مضاةبهماؤمنلانفسهقرارةفىوالرجل،سعيد

اللىىنهجهاعنانحرفتقدالاسلاميةالخلافةويرى

يتوافدونالجانبينمنالرسلومن!وعلىعمرآايأعرفه

،فينحدرالباطلفتدمغفمهفىكصرخالحئوكلمةعليه

رباامتحاناوامتحن،سعيدلمخالفةالامرأولوارقوقد

بلحقعنلكصأوراىعنبراجعفما،الطانفتينمن

كيفالملاويرى،بالطناةينددنامضاالمثامخ!لالطودظل

يحرصوكيف،المدججالباطلفى-وجهالاعزلالحقيقف

بسياطهألباطلْدونهحالوانإلحقكلمةغلىالابىالمسلم

اؤعنةاألنفساما!وعظفاجلداالايصيبفلن،وحرابه

اللهمثوبةمننظرة،بعذابهاملتذةبايمانهافمطمئنة

ا!ثبم،البهتانلذوىوالاولىا،خرةونكال،لاصإ،ئه

ا!الرهي!بوالطضيان

علىالزيربناللهسكبدعاملالأسودبنيخابرهذا

سوطا،صتينفيضربه،فيمتنعنجالبيصةيأعرهالمدينة

الله!سبيلفىهيناذلكويرىموقفهعنكراجعفما

ررللولببالبيحةيأمرهالمدينةعلىالملكعيدعاملوهذأ

يتراجعفما،.-عنقهبضربقيهدده،قيمتنعالملكعبدابن

نيمرض،والجدلالحواريطولثم،موضمهعنلحظة

البيعة3لتابالوالىيقراأن:ثلاثخصالعنواحدةعليه

6ر،نممِاولايقولأندونسحيدفيسكتالجمهورعلي

تنتهىحتىاياعاالمسجدالىينهف!فلاالبيتفىيطسأن

الرسوليجدهفلابالمسجدمكانهمنينتقلانأو،البيعة

فىلهوكانالمروضهذهسحيدرفضوقد،يأديهاذ

ولكنه،رايهتخدشاندونكغيهمندوحةالاخرر!لمرض

-"أ،-
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الصادلىللمسلمامريمةالزعامةموضعنفسهوضع

نايخثىأولافهو،ماربهالباطلبهايلجثنيةكلب!

ولمبايعأنهالناسفيعلم،ونمملاعنبالصمتيخرج

فلاايامابالبيتيمكثانيتماظمهثانياوهو،يحارض

وهوويتدعيهيلهبهاؤذناوصوتالصلاةالىيخرح

مخلوقمنحذرامكانهمنينتقلأنبنفسهيربأثالثا

نفعا!اوضرالنفءيملكلا

أليم،علىابمنمايهنتظرهحقيقةيعلمسعيدوكان

خمسينوضرب،ثيابهمنجردحتىمخالفتهاعلنأنفما

:يقولونقهم،المدينةاسواقفىالرعاعبهوطاف،سوطا

فررنابل:حازميقينفىعليهميخرد!الخزىموقفهلىا

!وفملناهفعلتموهبماالقيامةبومالخزىمن

وايمانا،يقينافتزيدهبالمؤمنتمرالسودالمحنهلىه

فالظالم،واستبشارروعةعنالفاشيةغمرتهاكنجلىئم

علىعادتقدالظالمةعقوبفيجدحين،ويتقهقريتخاذل

وهذاإ!الصيتوبعد!لراللىواركفاعبالمزةغريمه

وهموا،صنموالماأسفوافقد،مروانبنواستشمرهما

وقد،أميرأوبخليفةابهفمامراتالرجلباسترضاء

المسحجد،بابعلىووقفالمدينةالىيوماالملكعبدقدم

:وقال،الرسولفأكإه،يدعرهرجلاسحيدالىوأرسل

اليهمالىفقالإ!يكلمكأنيريدبالباباؤمنيناأير

فأخبر!الرسولفرجع،.الىحاجةرمابه،حاجةمن

!سيدفكرر،اؤمنينااميراجب:لهقل:الهفقال

سعيد:لهفقال،صنعماالرسولفاستعظم،ماقال

عثرااو،لكة،وخيرابىيريد-لانفانبنىيااذهب

لاريعيةمواس-3-.لأا-
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سيدهالىبالأجابةالرسولورجعةاقاضماهوفليقض

-لظيم.غيظعلىالضلوعفطوى

عبدبنالوليداستخلفلما:عاصمبنعمرووقال

قدشيخاورأى-،جدالمسهفدخل،المدينةقدمالملك

بنسعيد:-فقالوا:هذامن:فعّال،الناسعليهاجتمع

فقالالرسولفأكاه،اليهأرسل،جلسفلما،المسيب

يخرى،الىأرسلكلعله:سعيد،فقالالمؤمنينأميرأجب

،شديداغضباالوليدفغضب،فاخبرهالرسولفأتاه

المدينة،فقيه،المؤمنيناميريا:جلساؤهلهفقالبهوهم

نم،عنهواغضقبلكمنأباكيطتىلم،قريشوشيخ

ءإثراجعحئىبهمازالوا

يتملم،عاجدةصلاةيومذاتالحجاجصلنىوقد

الححىمنَكفاسعيدفأخذ،يجبكماوسبمدهاركوعها

ولم،يطمئنوأخذ،صلاتهفىفاستخذى،بهورماه

ولكنه،واجلالاخشيةسعيدعنالعربطاغيةيسكت

الاؤ،موقفهمبمدفهم،بههماذمروانبنىفضبخاف

فينكسْون%ؤاخذكهالصندوريشملؤأأنيتحاشونمنه

السبيلثلتمسفهى،صديدعلىاندملتقدجراحا

اإوالانفجارللثورة

رجموأفما،يسترضوهان!ؤلاءحاولفقدكانوايا

يتجاوةكبرعطاءالمالبيتفىلهكانوقد،منهبطائل

درهما،منه4يأخذأنفوفض،اليهفبمث،ألفاثلاثين

)"؟فقيلخقوقمنالظلمةعندفيمالىحاجةلا:وقال

فلناحمقيامهلا:لمخدثهفقالأنفسكعلىتخافألا

11اللهيضيعتى

-ء!2،-
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الورغ!هذا،بالحقالامتزازوهذا،القوىالايمانهذا

حلةالرجلعلىأضفيقدأولئككل..الاخاةالرفيهع

مرهويهقوةحياتهفىفكعان،والكمالالهيبة!ئواهغه

تثصرئبومثلا،نبيلةساميةفكرةمماتهوبعد،عنيدة

،وكترقي"القلوبتنمناهنادراحلمَابلالطامحةالنفو!ساليه

.الاجيال

91!2ت
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جبيرسعيدبن
ا!جاجموا!ةق

واشما!النفوساثارمبلفابالعراقالحجاجقوةبلفت
،المتطابرةوالاشلاء،المراقةالدماء!دانتفعَد،الصدور

ولم،والضيقوالتبرمللحنقمثاراالمكتظةوالسجون

ويبالغيمنففكان،مروءةأوديناقسودهفىالحجاجيرع

لسكينهموضماالنفوسفىيتركلاحتىالتعنيففى

بست!ننفسهعلىخائفمابينالناسوامبح،واطمئنان

،صصروراراضياالموتيستقبلبا)ثورةومجاهر،ويذل

منكثيرأنحىوقد،والهوانالذلةحياةمنمتخلصا

بمدادتاريخهفكتبوا،الرجلعلىباللائمةاؤرخينا

يقوميومالمواقبأسوأبهوثربصوا،والتبرمالفي!

محهيقفونقلائلغيرنجدولم،العالمنلربالناس

الواهنخالسببويختلقون،الفاشلالتبريرفيتكلفون

الزائدعسفهالىاضطرانهيزعمواأنجهدهموقصارى

وليقيهإ!السقو!منالمربيةالدولةليحمىاضطرارا

الوحد3بهوترثفع،الكلمةوراءهتتجمعفخماعلكا

انالظا،!ؤلاءنسىوقد،المتألبةالسياسةدنيافىالمربية

ةبادوقد،واستقرارثباتالىرؤدىلافاشلطريق

كمَامأملهمن!ثيئايبلغفلموارهاقهعسفهفىصاحبنا
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والفتئ،الجائحةبالثيراتحياكهفامتلاتإ!يدعون

ببنىالامرالتاثحتىالحياةيفارقكادوما،آلدامية

الوحدةفأين!مكانكلفىالحراءالفتنوقامت،مروأن

منطهقفىبناءهاواقامأركانهاالحجاجدعمالتىالعربية

ءدظالنفوسفىالطافيةاورثهعمانفمضوكيف11هؤلاء

الباطلالعيونفترى،كافرةواستكانة،مزيفذل

الصراحالافكا؟ذانوثسمعمتلاهيةعنهوثفمضالسافر

اكةاقمواكبفىالاذدامتسيرو!!يقهبتصدتتظاهرو

أولئككل!إوالانصاتالعدالةركابفىلسمىأنهامدعية

الاموبةةبالدولةماضةونكبة،المربيةالامةعلىوبالاكان

اللهواذن،الحالكظلامهاانجابحتىقليلاثلبثفلم

مرهقاثقيلاعبئاوراءهتاركاهوىالىيندحرأنللباطل

!إالفوادحوالإئقالالباهظةالمغارممن

شعورهالىترجعنفسيةبواعثالحجاجلقسوةوكان

الىينتمونممنعليهالناسبعضوتحالى،أصلهبضعة

وتجرر"ذكاء-رايه3فى-الرجلويفوقهمجهيرةقبائل

السبادةأسبابالىالخارقطموحهالىهلىا،وحزما

وسيف،الصارمالدولةرجلجملهطموحا،والسيطرة

والاستعلاءالتكبرمنعنهماعرفومع،البتارانمووبنى

بخهلي2وللخليفبماوينخضعينلىللكانفقد،الرعيةعلى

ينهضو،الجلائلبهدنا!كيربقائديجدرلامشيناتلىللا

أجبرنهالسيطرةقالحارةرغبتهولكن،الامورلمواجهة

هلىعالىالاصيلدافعهو!لانت،الرؤسأءثملقعلى

كزهق،روحفىاللهوجهيوعىأندون،المراقةالدماء

تمروانبنىلخلفاءالشائنالتزلفوهلىا!يطيحورأس

3.2،-ثصا
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-ناونسائموغلمانهاالدولةلامراءالمتكبروالتضعضع

سرةفىشائنةسبة،ْبالخلانجةالواشج!الصلةذوى

فالبطل،السيطرةوإصالة،البطولة-كماليدعىرجل

له51والفتى2،والتكسرالانحناءظهرهعلىيأبىالصارم

مكانةايفوفهرجكبأذياليتمسحأنيستنكفالاصيل

يحهتالدىالفارسقأنهعتهاشتهراذاسيماولا،ذاونفه

التضهضعبذلك.الِحجِاجولكنإ!الحر-!عنوينوبرالبيضة

السيطرةتتلمسالتى-ش!ضيتهاحمفتاعلىيدلناالمشين

الىنظردونإ!الضعفاءوفهرا،قوياءبتملقالدائبة

!إوالارهابالبطمثنيمنععطفأولحالضيمتأبىمروءة

ثغه)استياءموجةالخجاجعدوانيخدثأنرطبيعى

مروالحلماء،التابحينأجلهمنالفعَهاءوكان،القلوب

المريح،اببغىهذامنالمض!ذبربنطليمةلْىالامةثقات

وقد،حقغيرفىالوبىءصنفهاتردءالنفوسيرونفهم

سارولأكلما،حدوراءيقفل!استثراءالطغياناستثرى

مدمعورأى*،الثاكلةاهاتسمعالطريقفىأحدهم

الروَالابىالحليميدفعصما،المتحسرةوز-فرةالبا!دية

عب!!لادوما،والاستفزازفالثورةوالكراهيةلفضب2

سارعحتىالحجاجعلىالثورةيحملالاشحثبنالرحمن

ظليعت!موفىإ!رتعضيدهتأبيدهالىا،ملاللالفقهاءهؤلاء

!إجبيربنسحيدالتابعينسيد

وورثعباسابنفصحبممتازةدشيةلأةسميدنشأ

بينالصدارةمجلسءأجلسهـتهبراعةالفقةفىوبرع،علمه

فسار،الثرعكيةللفتوىوتصدر،ومناظريهزملالْه

هْبئوأوجد:.بامو،علنهمِن.إلزبرادو!ك،بأرافهالركبان

!بء-!افىب
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ذلك!هدةخاْلماقويضدعامة!دانت،ممتازفىفقهيةحركة

مختلفة\مذاهبمنالاسلامىالفقهفى

المختلفةأدوارهالثره!فتطورْيلاح!لمنيمكنرلا

مكانيجحدإووانمالهتوجيههفىالتابميندوريففلأن

فىواعتماده،لحمئالعلميةالحركةانماشفىسعيد

لحيدهبدألتهفقد،.شافيواطلاعِبصرعقلعلىذلك

،لثَوالحكالرأىَمداهببين2ا،ولىالفروقت!ؤ

لظىورمهدتالتىوألاراء،إلمختلفةالاحكام،كتجمع

!إومالكحنيفةأبى

تراثفابها!بمتزالتىالحافلةالذخيرةهلىهأعقبتثم.

والتأليفالتدوينعهدالىبعيدالزمنكأخرولو،الفقهى

الغقهأفلىاذبينضمهموتحديدعلىمايحينكمبهمنلقزأنا

شمابفىالمنفزقةْرائه7مقنلاحطأنناْعلى،الاسلامى

اعترفوقد،تليدومجد،سابغفضلعنماينبىءالكتمب

الامامفقال،وتقواهفقههفىببىاعتهوالورعالعلمائمة

وجهعلىوماسعيداالحجاجقتللقد:-نبلبنأحمك

حصيف:وقال.ْعلمهالىمفتقروهوالاأحدالارض

هـعطاءوبالحج،المسيببنسحيدأطلاقباالتابحينأعلم

واجمعهم،مجاهدوبالتفسر،طاووسوالحراموبالحلال

اللهيم:انبصرىالحسئوقلل.جبربنسعيدكلهللىللث

9ءالمر7بينمنانلوفوالله،ثقيفناسقعلى2ائت

علىالليمالكبهمجيربنسميددمفىاشتركوَاوالمفرب

فقههفىالمنزلةهلىهَلهفقيهوعالمإ!النارفىوجوههم

كانوقد،النفوسفىاللائقمكانهيحتلأنلابدوتقواه

الحقيقولالقلبجرىءاللسانشجاعكلهذلكالى

ةبما

-،-5*بر-
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القلبوجراءة،صلائملومةاللهفىكاخلىهأندونالسافر

،العدوانومهاجمةاجاطلباالتحرشالىدافعةدزللم

التبصرمن؟هبىرصيدالىاسقلدتانولاسيما

1)للىكاءاو

أنل!فلم،وةسوكهالحجاجمظالمجبيرابنراى

الحدةتخفيفعلىعملبل،مسحدهنىالتاسيعتول

الوظثفبمضفىوشارك،والموعظةبالنصيحةالطاغية

،وعدوان!ليدمنيحيقماقدبهايدرأ،فعالةمشاركة

الويلاتثخفيففىالجاهدجهدهيبلىلللضحفأءنصرافكان

منعل،أموالمنلديهيتج!حمايفرقكما،المصاءبودرء

11(امتاببعضعليهأخدوقد.والاحتياجالعوزسهم

نافىرأيهبهالاولى!لاناذ،والمشورةالقضاءْفىاسهامة

ظالمةامارةفىلفقههويتفرغ،جا.ئباالحياةيئرك

فكفاح،ذلكيقولمنمعولسنا،غثومطاغهةيحكمها

كأرثةنوانبوبدفع،صائبةمنافعلجلبالمخلصالمناضل

الخيرعلى-الطغيانأرقاتفى-المصلحونكماونواذا

مايبئفونبعضالىواصلونلابدفانهمالكفاحفىوأسهموا

فهم،المثشعلةالناراخماديمكنهملمولئن،السدادمن

أضيق.نطاقفىيحضرونهاالاقلعل!ق

فىوقريعهسعيدمعاصر-البصرئالحسنكانواذا

لنف!وشاء،الدولةوظائفاعتزلقد-والتقوىالفقه

وحيطة،رفقفىوالنوجيهالنميحةعلىيقتمران

منهجه،اركسامعلىسعيدانجبرأنلنافلشى

الاسلأمفىامبرىالشاياكتابفىذلكْاقرأ)9(

2-في-
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صمالنفتوجيهفىيماهمونلاعصركلفىفلانطوائيون

11المناضلونامافحونبلىلكبقوم!لماالمفاسدودرء

سميدوصاحبهعن!لتبوايناللىبعضنرىانجداوعجيب

التفةفىامثلمئلاويعدونهالحسناعنزالبحبلىون

وظانففىسعيداشنراكالىِوينظرون،والاحتب!

هـداصاحبوكانإ!المعاذيرلهتتلمس!لخطأالدولة

قيمة4وليست،وعملكفاحدينالاسلامأنيعلملاالرأى

عليكبل،العملميدانوثتركالمناصبكعتزلأنالورع

العدا)ةبميزانكمرفها،يدكفىوالدنياوكتورعثزهدان

.يتاحيخراوثجلب،يطراشرافتدفع،المنصفة

خففقدوالجهادالغزوعنجبربنسعيديتخلفولم

بالمسلمين،كحرشحينالتركملك،رولبيل،مقاتلةالى

ووقع،الارواحوأزهق،الحصونفدكسجستانوهاجم

الجيشساروقد،هائلوفزع،شديدوعبقالعرب

،الطغاةلنادلبالاشصثبنالرحمنعبدبقيادةالاسلامى

!إواتخي!ولهوالرجالالسلاحمنالواقيةالعدةومعه

والرأىالحازمةالبطولةيتطلبدقيقاالموقفو!لان

ذابئ،نائيهاصقاععلىمقبلونفالمسلمون،الحصيف

الدروبيمرفببلادهمستقروعدوهم،واشواكهضاب

العسير،كلىللماكرةبحيلقائدهويتمتع،والمسالك

العريمةمنافىنفلابد،والعتادالقوةمقاموثتوم

عبدالرحمنخطبوقد،المريرالصابرْوالجلاد،الصادقة

والاسنبسَالالحميةالىداعياالدقيققفالمووصورجنوده

يندفعولا،بلدابلدااعدائهمواطنفيحتليتقدمأخلىلم

مردفعاتمنأمامهبمأوللم،دروبهبختبرأندونطربقفى

2.-لآ-
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حصونافاحتلالنصرلهالله!دتبوقد.وشعاب

،مضرفمكانلى3فىالمسلحةالمخافرووضع،كثيرة

اقربفىالانباءلتأتيه،المحتلةالاماكنينابريداواقام

ناالحيطةمنفرأىطوبلاأمرهفىفكروقد،يمكنمدى

يدفعفلا،نجاحمناحرزبماقريبأمدالىيكتفى

مىنصيبهاتأخؤأندوننالًيةمطارحفىالمجيودةبكتائمه

النصروينقلبالاسباببهافتنقطع،والاستجمامالراحة

فنأصاببماينبثهالحجاجالىكتبتم،نكراءهزيية

الاشتيلاءبفلإهايتممؤقتةهدنةمنعليهعزموما،غنم

لهيقدرانالحجاجعلىوكان،البلادعلىالتدريجى

يةنففئالحميدفحلهاكفعلبعباراتفيشجمهموقفه

لهدنة2عارضولكنه،المغاوبروجنودهالمناضلالقاف

ملإَ!خطاباالرحمنعبدالىوأرسل،شديدةسارضة

مهدداوكوعكهعزلهأعلنثموالاستهجانبالزراية

رو،ةدونالحجاجيرككبهارعناءحماقةوتلك،منددا

هادئةصياغةأسلوبهيصوغأنيمكنه!لانا؟،وانتباه

فىاستئناترغبتهيحلنثموالوعيد-،الاستهجانعنكتجافى

ذاكواذ.جهودهعلىمثنيا،قائدهمفسجاالقتال

:والحصيانالتمودالىفتجنحبالفي!النفوسكنفجرل!

بالموافصوخبرته.الكفاحمقبمكانهالاشحث!لانوقد

معيتبعأنيجببماالحجاجمنأبهس،والدروب

ولن،الفادحةبخطوبهاوتمرسالبلاددرسفقد،الاعدا-

ناالحجاجعلى!دانإ!بحالوالشاهدالغاثبيستوى

الهائ!ةالتورة.غيرقعهايتونتيجةفأيةوالا،ذلكيفملكا

-8ء-
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،دخالمقبمنقوبلواثم،جهادأعن!فجاهدوااناسمن

!إوالابعادوالتحقيرءبالاستخفاف

وثرحهـ!،التار!شوا"مد-ؤيدهجزمانجزمأنناعلى

الرعناءثوركهعلىكانالحجاجَان،السياسةدلائلبه

تتحلىلاشخصيةاعتباراتيقدر،الاشحتابنعلى-

تات-!لرحمن6عبدفىيرىفهو،الحرببمصلحة

-د!الهدنةوقمتولئن،ولقحدونْلهالناسيقومخطرا

والضافنحوهالقوبنجمعالىيتفرغفسؤفيريد

قى!ؤيحتل،مكانتهتمظمثمومن،رايتهحولالئاس

الحجاجبادرلذلك،العنيدانافس!امنزلا!دفةبلاط

الحربباستئناتالنصحفىوكان،وثهديدهبمزله

دخلىامنالني!خلصتلووالقهرالومحثيدعنمندوحة

وتيقف،ذلكلاح!وقدالرحمنبعبدوكان!.،المريب

عصائبهسهوتكتكت،الناقمةلواء/الثورةفحمك

إا-التصدادو!كمائبها!مرةَ

اتباعهمعهوثار!الحجاجعلىالرحمنعبدثارلقد

يكلنولمإ!جبيربنسعيدألتابمينصيدطليحتهموفى

انضمْمنراىفىالثورةمذهباعثوحدهالحجاجتهديد

بمأسيهالمفحمالحجاجتاريخانبل،الحتيدمتْهريمهالى

تتلمسثكدفلم،.الينةهزةنفسكلفىتركقدالنكزاء

بالإنتقاموكحلم،الحدواقتجالدهبتحتىالمفامرالقائد

سَنميدوكان،والاستبسالطالتضحيةالىيدفعهاحلما

ويخرهم،الثمبىوعاحرليلىبنالرحمنؤعبدجيرءابن

لاقتوقد،الثائرينمقدمة-فىالملموائمةالفقهأثكلاأمن

الن!صرلهايتموكادالعراقمناجماعيافأييداةالثلا.
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ناالا،وكتابعتتلاحقأخلىتمتتاليةمواقعفىالساحق

علىدتغلبانإستطاعتقدالصخريةالحجاجعزيمة

واسقعانالامجحافلاليهوودترقد،الصماب

هارباوفرالاثم!عثابنفاندحر،الكئ!ةبمكاندهالطاغية

فقبض،أباديدجيشهو-فرق،والمشارفالممعبلتتقاذفه

الدامب-ةالمحا!لماتوعقد،الاصناصيهعلىالحجاج

السياسيةحياكهوختم،الارواحمئاتفأزهق،للثائرين

بالفزعالتاريخيلى!لرهسيئاختاماالمحاكماتبهلىه

!اوالاسننكار

ضحاياهيرسلوأخلى،المحاكمةمجلسالحجاجتصدر

وأواضحبعذريمبألاشهيدوراءشهيداالجلادالى

جبل!بنسعيدمحا!لمةوكانت،مرهوبةخشيةيستئمبعر

اللهبعدليثقمسلممنالبطولةيات2يسجلراثعاحدثا

الطفياقيجابهأن،عليهاؤ!لداالمحئممنويرى،ورحمته

اليمةقاسية؟لكنتيجةكانتاذاعليهولا،جبروتهفى

بالص!هادهكقاسلاوالخنوعاللىلحياةأنيعلمفهو

!داقوقد،بلىويهوالتشهير.الفسادمناضلةفى"لعالية

كدرعهكظهرمعسولةبكلماتمصرعهبتفادىانوسعهفى

،ضموهفىالؤائدالحرجوجدومنه،واستكانته

لورةفأعلنها،الثهادةفىالمخلصةالرغبةواستشمر

القاسجةالاسئلةوواجه،البغيضالظلمعلىيافرة

وحطمالحجاجكبرباءفاذل،وصلابةقسوةكمدلهاياجابة

بل،والاطراءالمديحفيهيترقبموقفلْىامادْبغروره

وقد،المحا!لمةالىطرلقهفىيهربانأبىقدسعيداان

كىورفضه؟لكأتى،الفرارسبيلالحارسلهمهد
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ا!الاجياتسجلوكيلا.!!ضحيفحارسبجرمهرؤخدلا

به!ضعرموقففىالطفيانمواجهةعننكوصاعليه

دارتمابعضواليكإ!الشدادالفرائصوترتعد،الجلود

الابىمهوغ!،الظالمالطاغيةبينالرهيبةا،حاكمةبه

!إالصبور

استرفافْفىوسأل،جلست!فىالحجاجانتفخلقد

:وعزةصلابةفىيجيبسعيدافسمعأاسملثما

إ،فيقريتهكمالطاغيةولكن!ة!-ربن"سحيداسمى"

فيندتعإ!كسيربنشقىب!:فهاستخففىمبالغا

3!اذإإمنكباسمىاعلم!دانأبى:بقولهليجيبهسعيد

شقبتلقد:؟غي!فرمفىفيحسيحاجالحبيتفايقذاك

غريمهةعلى!الردقطعقدفيل!ظانهويظن،أبوكوشقئ

فيستشرق.يخركيعلمهانماالب:يجيبيسمعهولكنه

نارا،بدلنكفيصيحوالتهديدالوعيدالىريلجأغيضه

فىلهفيقولحقيقتهالىسميديردهوهنا!تتلظى

الى،اتخذتمالك؟لكانعلمتلو:هادئةبساطة

!اغوك

غريمهْافحامالىالرجليصلولم،الاسئلةطالتلقد

ف!امنالفريسةيقربخر7ممصلكافليسلك،يريد-لما

-نلىاك2-الصحابةبعضعنالكلاموكانإ!المرمود

علىوالثورة،الدولةبمناوأةوالاكهام،للكيدمثارا

علي!الامامالىالحديثثطرقسيمايلا،العامةسياستها

فأدار،ذلكالىالدجاجفطنوقد،و-!ءاللهكرم

محمدأفىماقولك:سميداوسأل،البيتأهلاب!الدفة

فصاح،!دسميدبصيرعالممنرويةيتطلبلاسؤالوهو

3--6أ
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رطصهاللهبعث!ه،الهدىآواماالرحمةنبى:يقول

..للحاين

نجىرأيكومافقالهدفهالىالطاغيةتفدوهنا

فوجدالردواستمعأالنارفىأمالجنةف!أهوأعلى

دخلتى!لو":سعيدقولفىتامةوحيطهبالغاحزما

الحازمبسدادهاقفلفقد؟أهلهالعرفتفيهامنثعرفت

الدوائريتربص،حاقدأموىوجهفىاللجاجةباب

وماححنقاالحجاجفتميزأ!إوعشاقهعلىثعيمة

صعيد:قولفى،بيهالردومنأالخلفاءفىقولكنا

!ةبوكيلعليملست

دونبابالىبابمنالدقيقطريقهفىالنقاشوسار

،عدو.يدفىالاعدامحيثيةيدعباكهامجب!ابنيزلأن

-المتناقفةالانفعالاتضروبأعنفنفسهفىفاصطرعت

هدأثم،الفائرالندريغلىكمابافكارهيغلىرأسهفكان

:مريرةسخريةفىوقال!،قليلا

ثف-ة4فىيقولسميدفاذاأ!عنكإعفوأنالريد"

تملكفلاانتواما،اللهفمنالعنوكانان"وايمان

لهيبةيخشمونممنالحجاجكانولو!انسانعحعفوا

ويقينه،الراسخايمانهللرجلولقدر،سمعبمالقنعالله

كيانهةفى1ثرتعشالرعناءالانتقامحمىولكقإاالمميق

أقتلكانتريدقتلةأىاختر:فيصيحواسهكصدعثم

المحتسب:وايمانالصابرهدوءفىسعيد-فيجيبهأبهاْ

!نةاليومتقتلنىمافوالله،لنفسكاللهياعدواختربل

الأ!"إ!بمثلهاا؟خرةفىقتلتكالا

-32-
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الملىبصةالىالشهيدفيساقالاليفةالخاتمةتكونثم

:الطاهرةانفاسهبهاترددتدعوةخر1وكانت،الحراء

السم!ماءوكأنإةبعدلىأحدعلىالحجاجتسلطلأاللهم

بحدالحجاجفمات،الشهيدالمظلومدعاءسمعتقد

ءلانساندمايريقأندونليلهعثرةبخمسغريمه.مصرع

!إالناسعنشرهالموتوحسم

ولكنإ!اوالكرامةالمجدحومةفىسعيداستشهدلقد

نجاقد،الشمبىعامر،العالمالفقيهالثورةفىزميله

راهـ4وطظأوالاستكانةالخنوعاظهراذ،الموتمن

يقولالحجاجالىوتقدم،المماذيرثتىمنتحلا،للطفيان

إلامير،اللهأصلح":المذنبوآسف،النادمتوبةفى

فجارولا،أتقياءبأبرارفيها!لنافما،فتنةحبطتنالقد

ندامتىأعلمهمسلمابىبنيزيدالىكتبتوقد،اقوياب!

منه،خرجتالذىبالحئومعرمتى،مافرهـمنىعلى

،إ!منكأماناويأخذبذلكيخبركانوسألته

اعترففدعامرانجدالموقفينيننوازنحينونحن

ذلكوممشإ!الحجاجعلىثوركهفىالحقعنبنكوصه

يستماهللاالمنيفوقهرهالماحقبطشهفىالطاغيةأن

موقفسميدوقففلوا!الجرىءباطلهتزعزعقويةثورة

فقيهانيعترفأنجللاوخطبارائعاحدثالكانالشعبى

فىوانصافه،بغيهفىالحجاجبمدل،كبيران

ويرىيسمعورعأخوعنهيرضىمالاوذلكاإجبروته

حين،كلا،شلاءمنيتطايروما،الارواحمنمايزهق

روحهيحملالمحا!لمة.الىوكقدم،ا؟خرةسميدثر2للىلك

،بالدماءتنالالحريةأن،جميما:اساةليحلم،كفهعلى
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فريدركهالارفيعةمثوبةالحقسبيلفىالشهادةوان

)إالاصيلوالمعدنالرفيعةالنفوسدوىمنالمثالي!

المائةعلىيزيدماحياكهفىازهقالدىالحجاجأنعلى

قد،"التارحمأقالهكدا."الارواحمنألفا.والعثرين

رايهو!ثرد،عقلهفالتأث،وحدهسحيدمصرعاستهول

النوميلىقفلمجسمهعنيتطايرالشهيدراس!ثاهدمنذ

.قوميا:يصيحوهوفزعايستيقفوكان،غراراالا

اخصذالنومعلىعزمتكلما،جبربنولسميدمالى

أذنهفىيصلصلهاكفاكانيتخيلوكانا(إبحلقى

وهوالطاغيةوماتإ!سحيداقتلتفيم..اللهعدوأى

فلهمنفعاويةماتكما،سميدااحتضار،فىءيلىكر

يلى!لرأ،وبهلاهماإ!عدىبنحجرسكراكهفىيلى!لروهو

القائل:بقولاؤرقاانفعالهفى

والض!المدنبالضحيةلث!بحدقيقةيتهادنانلااممنان

-؟3-
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يعصرلنجيى
صريخجبطل4

ازذهر!لماالهجرةمحيلاوؤالقرنفىالتاليفاؤدهرلو

خ!أ*سلاميةالثقافةلضنمتاالمضوؤمنكلاهكليما

أمثلبعلماءحفل3َقدالصيلأثمرنهذاأناد،منهكم!ا

اليومئرى!فئاوأزا،التابعينوأهلة،الصخابةأطةمن

امثبزعلىافئقفاصعبمظاوىفئمتعْوقةالملمية2زاءهم

كعافملاا3،ا-لدقيقواستنبأطهم،الحافلاجتهادهممن

ارائهمثذوينعلىالاعلَامهولاءعكفلوأَلممر.فةمننقنم

مرعلىثلاهمممنادخلففعل!دمالهغخاصلا!كمبفْى

!لوممبالمن!أفمهافْىيتألىساظعلأصماءوأ!،رالعصر

ومعاؤ،ؤتذعمروابنعبأسقوابنعلىأمثاؤمنوضاءة

الزهرىَ+!ر!ومنالصحا*محميعلأعنمسموذوأبح

وص!دجبروأبنورليع!الشعبىوعظاءالسببوابن

آ!-كببه!.كسظمصماءأنالئالمينأعيانعنوالحسن

ألمصوودلاجى،لأحق!!ماتفآءالضودهثةأنلجذدرة

اثمويم.الطريىالرعْثمهدى

المتضلح!نؤلاء5احدالمذوأثىبممرلنبخبى!لانرثمد

وق!،التابعينأفاضلمنليلأوألعرلمةاثعلرمفئ

*بودأبىمغالئخؤبلاووكرصنفئمثمر؟مشاوكةثاركَ

،ر!هحواس+35-3-
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يدوقبلفحسبمشافهةالعلميتلقىلاكاكباكانانهثم

ممهورةالاثريةالصحفبضعلىعثروقد،ويسجل

أ)؟بمدالحروتلنق!الاولالمخترعأنهكماباسمه

تضلعالىهلىا،الاعجامفابتكرالاهمالمناللبسخات

بدوىبهاينطقكلمةعنيسأللاكاناذ،اللغةفىواسع

دعاهوقدمحفوظهمنعليهاواستشهدشرحهاالامصحر

القبائل،بطونفىالكلاملمهجورالواسعالتتبعهلىا

حتى،بالغريبحديثهبعضفىينطقأنالبداةوأفخاذ

هكذاأظنوعا،المتقمرينمنفمدهاماكبينبعضَاشت!

وهناكهنامنالحوشىيجمعالذىهوالمقمرلابئ،صحيحا

.إالمباهاةسبيلعلى،عمدعنبهليتشدق

لسانهعلىبسيلأنفلابدالمتمكناللغوىالمالمأما

بعضالاصطلاحاتاليومنرىكما،يبالفرمنيقصدهمالا

نا2دون،الادبيةوخواطرهم،الملماءكتاباتفىالملمية

اكخصصفمفيهمبتحكمانما،شخصىثعالمالىبقصدوا

بحبىكانهكلىاإ!منهالانفلاتعلىبقوونلاالضليع

منهو.دنوقلتعنهاشهرحتى،الفريبمنبهينطقفيما

الحجاجالىكتبالمهلببنيزبدأنروى،وافا!ليهطرائف

عرعرةالى،اضطررناحتىوفعلناففحلناالمدولعينالقد

فقبإ،!املاموهلىاالمهلبلابنماالحجاجفقال،الجبل

.ذاكصهو:قائلافابتسم.لديهيممربنيحيىان:له

أهـ!،المربيةعلوملْىمكانتهالىمايشربعضهلىا

نأمنفأكثروالحدبثوالتفسرالفقهفىا)هلمبةأراؤه

ايضساحبصددهناولسنا،وجيزنطاقفىملمبهابلم

وعقكهالنفسحةعظمتهلايضاحنمهدومننا،الملمىمر!كره
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والجرأة،الحقفىالادبيةالثجاعةمنكانفقدا!لقبة

.والمنزلةالسامقبامانالطغيانمواجهةفىأ!لقية

يبتلىاوبالحجاجيبتلىانالقدرله!ثاءوقد،المرموق

عالىالرأسمرفوعدورهوادىو!لابرفواجه،بها!جاج

.--.الجين

القوةبفلسفة-يدين،العراقطاغية،الحجاجكان

بمعسولالقلوبيشميلأنهمهمنفليى،والارهاب

،عصوهوصادثحياكهظروتأناذالفملوجميلالقول

وانما،واستمالةبمهادنةيمبألاجعلتهقد،بيئتهوفتن

اضارهوقد،والاستقرارالهدوءسبيلالطغيانيرى

بمدووجدويقربدؤلفلاويردعليقمحالملكعبد

لدىمكانتهمنويرفع،مأربهمنيدنىالقمعأنالتجربة

علىعزمهووطن،جانراثماديافبهفتمادى،الخلافة

امضلاتمهماوالخضوعالطاعةبواجبالسيفيقومان

العراقعلىليجلسوانه،وغيظاموجدةالقلوبمنه

وي!سعونبهيضيقون-رعيتهقبل-حاشيتهأنعالما

فىالسيفماداميعلمبمايمبألاهوثه،سرهمنللتخلص

لشاءوتكماالفاضبونفلحفضب،ورائهمنوالسجنيده

،9هلىااعتقادهكغلفلوقد،سوء!دلكقبهالطاغبةفالقرة

المرأةبجبرفكانالخاصةاصكهالى!رىحتىنفسه

وأودهايستميلىلاعنمعاملةيصاملهاثمبهالإقترانعلى

ناولها،المتحكمالمتسل!مماملةبل،حنانهاملىيحرص

وحياتهاومنزلهابزوجهانفسهاوبينبينهافيما.كضيق

سلوكهعداكانواذا،ضيقأو3كبرئممنهبنمجيهافليسن

-*-
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هلىا.البميدبالجنيبظنكفمااليهالناسأحبمح

بهمابتلىفيمنيممربنبيحيىابتلىقدالقاهرالمتحكم

،وقارعوهناوشوهبل،أمابهملماوهنوافماالعلماءمن

!الناسلهمجموعيومفىالمفحمبالمنطقعليهوأنتصروا

علىبنبالحسنحباكهيماموفةانالحجاجرأئلقد

للزف!،ومصمداللدمعمنحدراالمؤسبة؟كراةمنوكجحل

شاالوليىالحبهلىاثبديدثىوجاهد!لافحوقد

وسوؤمنالشهيدالسب!قرابةأنيعلمو!لان،استطاع

والشفاف6لحالصبيىوكضعهاثملوبعليهثجمعالله

برعلىابنهوالحسينأنيعلنأنراىلم،وترئفكم

عدبنمحمدرريةمنوليسالمطلبعبدإلنطالبأبى

هوفلابشيئاالأمرمنلقرلالفاطملأافتسابهلانالله

قالما:منقولةغلىالأمدونالنسبؤالممتر

يلاباعدالرجاؤأبناءهنبنوشلانا،ابنائناشوبنونا

صجناالفيهشتبعْوأخذ،63طاو؟ل!فئ!ح!بوقد

بصدربممارضلبأثوهامؤئةقْىعونهوبرسل،وكثربطا

وصرعان،لض!هوادعامئلاعابهكيجعمن،وابهككل!ثن

6لتملالهوالحسينعنسئللممرلنبحبىأنالضر.ماحاهه

ألجاممالمسجذفْىلاجابا،وسلمعلبهاثههـل!لمخمك

؟لحجابموان!اثه3وسر؟ر*مر.،والخسينأل!شان

؟اراعممادعلمعْبمفمنأمتر3ألا،لمحى،،لآلخكل

جرأةيحيىلىيعركفهو،بلفهلماالطاغيةيدهشى!م

ئكانملىهبىجدلفئممهاصطدمماو!لث!ا،وشحاعة

كس!فاندونالراجحوالمنطقالفاصلةآلحجةصاحب

قه!بتثئيعبمكهوثم،ا!ادلبد4منيليغا،رصةله

.ثريق.على.قريالين!وألضخابةبينيواز!"فلااهئرة
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منالوثقىبالعروةصتحصمانصابهفىالحقليضعولكن

مخترآ،الكلمةصسموعذلكوراءمنأنهعلى،الالمان

قلوبمنكمكقفقدالحجاجيفارضبماافتىفاذا،الرآى

ماذا،أباديدالحشنفىالطاكيةدعوىوذهبتالناس

لابد،دهياءبداهيةمنهاصطدآوقدبهيصنعع!ى.ان

فيلزمهوالتصنتالالحماءطريقعناسكالهمنيتمكنأن

51ثعويؤيدن2القرمنواضحبنص

فاذا،ذلكمايثبتالحجاجمنطقفىن2القرفىولشى

عليهقامتفقدن2بالقر*ستثهادعنعجزهيحيىأعلن

ناذلكبعدوللطافيةالعامةمنالجمهرةرأىفىالحجة

لهيخلىحتىوالجبروتبالسلطانمستكثراعليَهيتطاول

كحجلنم،وأرادالحجاجفدرهكلىا-بحدهلانجحخلىلانا

ودعا،الكوفةووجهاءاعوانهمنجاشدرمجلسافعقد

6مامهملينكشف،وفضلهعلمهومقدرىيحيىشيعةمعهم

31،وثبكعلممناليهعاينسببفيضيع،المحمعةفى

انكسارفىالهزيمةكأسليتجرعيحيىيحفرمنار!ل

غاصاحنلايرىالرجلنحصبر،المرلتبةالساعةوحانت

الجبينعقطب!الوجهكالحالحجاجتصدرهوقد،بالجموع

الوقورالعالملترىالاعناقوايثرأبت،الميونامتتوقد

بالقعرديهمعالاسلاحكحيةفيلقىاطمئنانفىيتقدم

:الحجاجبهفيصيح

الحسض!ضلةفىبرايكلناواوضحيايحيىلقمدلالأ

--."االلهبرسول

؟ردةمنوالحسنالحين:!لبري!اءفىيحييىفرد

11الحجاجفضبكان،اللهرسول
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!لتابمندليلالدلك:ويصيحمتحفزاالحجاجفيتنمر

7ء!إن!1القرمنالدتيلس:بالفةثقةفىيحيىفرد،الله

الله،شاءما:متهكماويقولبكف!لفاالحجاجفيفرب

الله!رسولفريةمنوالحسنالحسنانن2القوافى

يارجل!ثقولماوجدتفماالمراتمئاتقرأتهلقد

مجلجل،بصوتيصيحثمالحافرينالىيحيىفيتطلع

وك!وايمان

طلىابراهيمأكيناهاحجتناوثلك":ممعالىاللهقال

ووهبنأ،عليمحكيمربكاننشاءمندرجاتنرمعقومه

وعنقبلمنهديناونوحا،هديناكلاويعقوباسحقله

وهرونوموسىويوسفوايوبوسليمانداودذريته

والياسوعشىويحيىوزكريا،المحسينننجزىوكذلك

.،الصالجنعنكل

مريمبنعشىأيكون:قائلاالجمهورالىكلفتثم

ذريةعنالحشنيكونولان2القربنصابراهيمذريةمى

عيىينممااكثرالدانيةالقرابةمنوبينهث،اللهرسول

الناساأيهاوابراهيم

الحجاجاعتصموقد،قاصماصاعقاالدليلجاءلقد

الفرحةوبدت،استطاعفمامضللبردليسعفهبذكائه

الحجاجضيقمنفزادت،الجالسينعيونفىوالشماكة

عليهيضغ!ضالْقموقففىيتراجعأنرأىثموانبهاره

:وقال،!صنعفىفابتسمباصاره

"االاستنبا!هدافثنىفقد.يايحيىاجلس"

مىمالحقهبعدلوجوههمالقوميصرتانيث!أولم

بحرن3القربانفيعترتينهضأنفرأى،فاشلخزى
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لفبرقيادهاكسلسلاالفصحىالمربيةوان،لهساحللا

يعمربنيحيىأمراللىىوحدههووانه،ن2القريحفظىمن

سبيللتسهل،المصحفحروتعلىالنق!يضعان

يجاملانوراى،الصحيحوالاستظهاو،الدتيقالحف!

سائلا:اليهفاتجهيحبى

يعمر!ابنياقولىفىألحناكجدنى-

مغزقذاتلهجةفىوقالالمتهكمابتسامةيحيىفابتسم

وصاحالحجاجفاغتا!-ذلكمنأفصحالام!،خاص

ألحن.اتجدنى:عليكعزمت":قائل!

الاير!أيهانعمفمهبملءيحيىفقال

يحيىْفصاحشىءأاىفىالحنوقالمنبهرافنظر

اللهاكتابفى

3!لان،لوأسوأذلك:يقولوهومغتاظاالطاغيةفنهض

لحنتاحرتأىففيط

قل"الجامعبالمسجدقراتلقد:ثحدفىيحيىفرد!

وعش!ككموأزواجكموأخواتكموأبناؤكمباؤكم2كانان

ومساكن،كسادهاتخشونوتجارة،اقترفتموهاواموال

مفتوحة!وهىالباءفضممت،"اليكماحبترضونها

بصاحبه:يهمأننفسهوحدثته،الرجلوجهفتفرر

نه1ثم،بهلهعهدلاثرددااورثهالنفسىانهيارهولكن

قص-ةالامصارفىالناسفيتناقلبسوءيصيبهانخثى

دمشققصرالىوينتهى،الحسنننسبفىحجاجه

فمكنالجدليقبللاأمرفىجادلحنتهورهمنكانما

؟الانتصمارمنالخإلةلخصوم

-ا!ا-
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سف!بمال!الحديثيحير!انصيرينالصبمضوشد!

ش!لإهدالت!واسصمدينةفيالحجاجيسألماخذ،احر

قد-الطافمهوكان،والتئبصالتعم!فىالجاهدجهدهباذلأ

!مدروف!يسهبلأخد6-المنمدالانتقالهداالبىارلاح

الانماثبوسضاءه-؟نللمطااختيا!هحسئ!ييتن،لعايته

المعدةب!بالبناءماموامبىاعد!دويحصى،والنشيد

عنافعقوماوالح!وانالماش!ةمن-استخد،وماوالعمال

ا!آل!طهريحصيصانحانراىج،والدينارالدربم

يخرجلاالامرروابئ،نفسهمنكنللمهزيمته؟نالناس

برنجبئ.ثعهمه.فربت،ويصيييغطىءبىاىعجردعن

ظْتالتم

يحصاياواصصمدينةفيرايكلئادلىكرلبم-

اليهالميونودويهتإ!يردولمالرجلنسكت

مضيظاتالسؤال.فأمادودورطهالحجاجبوجمن.فبرادت

وتد،واصصقياتولماذاالام!ايايحصنتال

اهلك.عروسيسكنها،مالكض!منلث!دصا

،وتلهبمننىمنالطافيةلدىالصبرقوسفىيعدفلبم

أهذاملىجملكماانفحالفىصاحثمممنيهفىالجمر

العلماءعلبىدحالىاللهاخلىما:اعتلإادفىيحيىفقال

11بعديثاالناسيكنعواإلاملمبمفى

المكانفمرحانرصمتوساد،منخلىلاالحجاجفأطرق

فصاحخشيتهينقلىبممليقومأنالطافيةورأىلحظات

:؟بيحى

ضاسان!الىفنفيافادهب،فيهأناببلدكسحنىلا-

51.مئوالىكل،الناسليتفوقمضلىولامكانهمننهضلم
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:الراوىقال

ص!تهفوجد،خراصانالىلممربنلح!ىورهب-

بمحابهتهيتحدلونالجميعورأى،هناكيسبقهالطانر

فىفسالهخراصاشودنا!مقدرينمكبربنللححاح

سجب.

الواثقةايمانفىفود11الححاجسيفدخشالم-

.انسانلخشيةمكاناكدعفلماللهخشيةملالنىقد

-3!أ-
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ص!إحةنعمبناإمثل

وزا!الاالاجمام

المباسبنىعبدوابتداالاعويةالد!لةسقطتجن

بيتاليقودهبالعدالةمنرقزعانالىالمسلمونلطلع

الحدلءمراشالىوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

يعيدونمكانكلفىالدعاةقاموقد،والامنوالانصات

منكرين،لاعينالاسماععلىوفظائعهمالامو-دنمثالب

الحقالىيهدونرجاليتزعمهصالحبزمانوبشرين

الاودالخليفةالمؤمنينامرربدأوقد.يحدلونبهوهم-

بالصلاةعهدهعلىبنمحمدبناللهعبدالمباسابو

عليهوأثنىاللهفحمدالمنبرورقىبالكوفةالجامعة

الفجرةبهقامبماوندد،اللهلرسولبقرابته؟افتخر

يأكيكمالاارجووانى":قالثمومروانحرببنىص

جاءكمحيثمنالفسادولا،الخ!أتاكمحيثمىالجور

وعكةادركمهثم"باللهالااليتاهلتوفيقناوماالصلاح

ليقولعلىبنداودعمهوصمدالمنبرعلىفجلسمرضية

الإمرهلىافىماخرجناوا-للهانا"الثهيرةخطبتهمن

،قصرانبنىولانهرالنحفرولاعقياناولالجينالنكثر

لبنىوالفضب،حقناابتزازهممنالانفةأخرجتناوانما

،ولقدشئونكمعنوبهظنا،أموركممنكرثناوما،عمنا
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وي!فتد،فراشناعلىونحنكرمضناأمور!دم!دانت

بكموخرقهم،فيكماميةبنىسرةسوءعلينا.

وصدقاككمبفيئكمواستئثارهم،لكمواستدلالهم

عليهاللهصلىرسولهوذمةاللهذمةولكم،ومفانمكم

أنزلبمافيكمنحكماناللهرحمهالحباسوذمةوسلم

منكمالمامةفىونشرالكبكتابفيكمونممل،.الله

وسلم-عليهاللهصلىاللهرسولبس!ةوالخاصة

الفهعلبهصلىاللهرسولبعدهدامنبركم-ماصعدفوالله

المؤمنينوام!،طالبأابىبنعلىالمؤمنينأمرالاوسلم

."إ!العباسابو

نارسولهوذمةاللهذمةالناسأعطواالدينومن

ويسرروا،اللهرسولبسنةويمملوااللهانزلبمايحكموا

الغدرفىيمعنونصاروا،اللهبكتابوالخاصةالعامةفى

مدىالىالعهدوخيانةالنفوسوازهاقالدماءوسفك

ال!النفوسوعطفت،الاطمئنانوزلزلالفزعبعث

وزلزال،دزهقالارواحمنلافا7وجدواحينالامويين

دونثحقيق،ومبأدرةبالظنةواخدوا،كشبالحروبمن

يص!ىأنمشفقاالمصبحصارحتى،كريثدونالشر

فىحسرةومصرعه،للطرطحاعاولحمهللارضريادمه

..الاقرينقلوب

للثر،وهيجانابالارواحعصفاالمباسبنىأشدوكان

حتىاؤمنيناأمرعمعلىبناللهعبدللسكينةوزلزلة

أحقانهاذبالسفاحالتاريخيةالرواياتبعضوصفته

المضوراسمتاذنا!لتبوقد،أخيهابنمناللقببهدا

قويخةفصولاذ!توضيحفىالحبادىالحميدعبدله
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هـنجعمنذ-إلكتالبلبارينمميدعلىنقاشمدعاة"دانت

أرضه،فىاللهطلالهاعتمدددالضاشمالعمهذاةقرن

مخمدبنمروانانهزموقديشاءمنويذليشاءمىيعز

متطاولى،فخرمبحثذلكفمدالزابمعركةفىيدهعدى

يهزمانإستطماعاذالحقيقىالامرصاحبففسهوراى

مصرعه،غحتىبجنودهيتبحهاخلىلممروان!ظيفةخر2

بنىمنالعزليتبعفأخلى،ونزقاجماحاذلكوأورثه

خىوألعجزهوالاراملآالايثاشافةليستاصل،حرب

مسلماىمعدموىسباقفىبجرىوكأنهاالنساء

الاخرنافسهممرااحدهماابادفاذا،الغراسانى

وضتادمةولاالااللهفىيرتبانلا،ابادماباضعات

ا!بمضهمواكل،!لطفاةبىالباسفوقعاللهعمة

النهاية.فى

تحببرواياتالادبثتبرواياتيخلطونواللىين

عمقدالشاملالحفوأنيزعمون،كحقيقدونالتار!

عجالىودقاسمواالمؤمننام!عنهمفصفحأولاأميةبنى

وباحات،الخلافةابهاءفىالحباسبنىمعالسمر

شاعراعبداأنلولاالجزاحكندملوكادت،الامارات

منداليهركبللخليفةمولىكان،سديف"لهيقال

وحلف،باسعهيخبرأندونمتلثمافاستأننالحجاز

،المباسا!حضرةفىالاوجههعناللثاميح!رألا

هاشموبنى،صيرهعلىالطيغةل!ىفلىضللهفأثن

الوساندعلىدونهمأميةوبنى،امراصىعلىدونه

صسرالشملالتئامشاهلىفلما،الارضعلىمثناة

بنشد:واخلىوبههكهاللنام

-66-
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ا،سانىثابتالملكاصبح

المباسبنىمنبالبهاليل

قديماالمقديننبالصدور

الرواسالقماتمالرءوسوا

اللىم"منالمطهرينأم!يا

راسكلمنتهىراسويا

عثاراثميسعبدثقيلنلا

وكراسرقلةكلواقطعن

اللهانزلهابحيثأنزلوهَا

و*ثعاسالهوانبدار

منهاالتوددأظهر؟لها

المواسىكحزمنكمووبها

-.واحسمالخليفةالهاأقصهم

يلارجاسشأفةبالسبفعنك

التفتلمورعدةزمعوأصابهالمباسابىلونفتفر

همدتحتىبالسيوتفاخلىوهمالخراسانيةجنودهالى

:فأنث!دهعلىيناللهمبدالىسديفورحلجسومهم

اناسمنكرى.مايغرنكلا

درباداءالضلوعكحتان.

حنىالسو!وارفعالسبفنضع
امولاظهر!مطفوقفرىلا-

هلىا11باثئاتالأرواحواعدم،الاميرهاث!فهاج

جوةلاالئاويخ!لتبوبمضلادب!لتبكرويهاللىى

ات!وحفهالناعرالمبدهلىارأسعلىبالتبعةيلقىان

-ة-سياسىبهيغرشعرهفىامرايصلإرانلهكان

،7--
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الىومالوا،العباسيينصائرلوصفتوأمرخليفة

الانتقامفىسادتهرغباتنى2الثاعرولكن،التسامح

يشعلواخلى،النف!علىالثقابفوضع،والحفيظة

ثورةأو،ضمربملامةعابىءغرسادكهيرضىاللهيب

الىحاجةفىيكنلمعلىبناللهعبدانبل،هاجس

أمولايلىرلاوهومحمدبنمروانفرفمحلى،يهيجهمن

استئصالأنالحبادىالاستاذرجحوقد،عليهبمثر

الحيرةاوبالكوفةاؤمنينااميربحفرةيكنلماميةبنى

ءالادنجارواياتكزعم!لمايدهعلىيتمولم،الانبارأو

موطنالاوقكمنوقتفىيكنلمالعراقلان،والتاريخ

عليهمانبثقتعندماعهدهمأخرباتفىوبخاصةأميةبنى

زحفقبلسلطائهمعلىكثىأنو!لادتالبثوقفبه

وعلىد،اميةبنىموطنالشام!دانتاِنماالمباسيين

!والاستئصالالابادةجرائمقامتقدعلىبناللهعبد

كانافيماامب!ا+لمصاحبنهو

نامليهمعزفقدوحفيظةغ!ةالامأهلفىكان

هـلةلهكانتمنفكل،الثبهةلمجردبالناسيفتك

حاضرةوالشام!اللهعبدمنحتفهلقىأمبةببشما

الاضباعبهابكثرأنإريبفلاسلظانهموعرينالامويين

و"لت،والاغتيالالقتليستحرأنريبولا،والمريدون

مصرعهلقىالخائفاستسلما؟احتى،الامانصودكحطى

مستائبن،المتهامسونفتهاصى!بوفاءا!لتراثدون

يتساقطهنفاخوانهم!با"ساةلهيفشعورالقوموقر

الا"رسولل2كانواذا!"بالدماءمضرجينحولهممن

بفعلإ.تفمالهماالحقليحقوانهضواقدالحباسبنىمن

-ئه"-
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!سارأنىالحرائقيثعلاللهلبدوما،يقرلونمالا

الناقدءتيسكتأنعلى،فرأىبناللهلعبدالانباءوجاءت

ذاالاشهادرءوس-علىذلثهيكونوأن،الدينباسم

اللهعبدعمرواباداامب!وعالمهاالشامْنقيهيستجوب

الفقيهبجرؤولم،وأموالهماميهبنىدماءفى"الاوزاعى

وهـ-هواهيخالفبمايفتىأن-ْالطاغيةظنفى-

كسيل!والدماء،تبرقالسيوفيرى

فىوله،وجلالمهابةصاحبالاوزاعىالامامكان

مدرهـةفىكخرجفقد،صدارةذاتامامةالفقه

ومثرحبقوبلالالجراحعبيدةأبىامثالمنالصحابة

علاءعنالملمواخلى،مقامالثأمبديارلهمكانممن

مز،جماعةعنهوروىاخورىواومكحولس!لنوابق

كقتارةأساللىكهطبقةفى!لانواعمنالفقهاءمشيخة

امامهو":كرجمتهفىخلكانابنقالوقدوالزهرى

نا،عنهحكىثممنهأعلمبالثاميكنولمالثاماهل

لف.4حتىفخرجالاوزاعىمقدمبلفهالثورىسفيان

ووفمهإلقطارمنبحرةرأسسفيانفحلطوىبلىى

للشيخ،الطريققا)،ْبجماعةمراذافكلانبىقبتهفى

ئماحقاباالناسكبمهفمَهىملىهبصاحبأنهومبم

:الاسلوبقوى،اللسانفصيحاديبا!لانفقداندرس

مناقبفىالمساعىاحسن"!لتابوفى،العبارةجزل

أنىواذ!لر،البليغةثاره2مننماذج"الاوزعىالامام

المنص!.رجمفرابىالىساقهللاوزاعىوعظاقديماقرأت

الناسوقيامالصورفىوالنفخ2؟خرأليومبهلصور

فصما،عنقهفىطانرهانسان!للوالزام،الحالميئلولط

-"9-
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الاوزاع!ععصدرمماوابدعأعلبهموضوعهفىرايت

محالفىولدبنا،والمرشدينالوعاتمنللصدوو

وهب،والاشادةالبمثيتطلبحىأدبالدينىالوعظ

بضتبع.أنبسوؤناحافلكراث

الفقهوامامالشامعلماهكبرعلىبناللهعبد6حضر

صحوَفىوأطسه،اقبلحينللقلالهفهش،يلاكليمفى

ضاثيتهالىيميلهانبهبالترحيبيحاوؤوكانهالمطس

؟لضصضضئعوهوماأميهبنىم!لمعغبدأْفتكل!كم

وعمرالححاجع!أمثاؤو!مبهقاممالمالبيتكو3

،وكبوطفياناره!معؤيادلقوعبد-اللهيوصفابن

!فماهالاوزاعىالىبالسؤاك

11الامويىعلىلورلناقىكقول3ماأوزاعىيا-

وسلمعليهالىصلىقاك:مرامةقىالشينيقرد

.،ملالوئامرىءصوانمابالنياتالاعمالانما"

وجهه،فىالغضبوظهر،اللهدذوجهفتممر

متحهماأ،سأكتحبظه!لظمرءت

اميةأبئئذفاءفْىقولكَوما

قد5ْالصر-بالرأىالشيخهتفأنيلمثافلم

نادعرعاالوأجبمنوكانعهودربينهمببنك!لاذت

بنا.!ئى

اعنلىاكرأبت،قدصاحأناالطاغيةبتماللثفلم

الاوزامىئنظرأبيننا!ذَلأواباهماجملنى-القوم

4صامعليكدماؤهم:صاحلمحد!!

وفن،بالشبضيبطثر.أن،هماللهعبدمماثرةكارت
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علإءسحلتقدالجربمةان؟مصرعهبحدشكونماذا

فاصطتح،قليلاليتراجعملاينتهمنولابدةافلاتدون

.أآالاياثيخدليلكوماةللاوزاعىوقالالهدوء

رسيملقال:اعتدادفىهتفانالاوزاعى-يمهلهفلم

ار*مسلمامرىءدميحللا5:وسلمعليهاللهصلىالله

،والتأركالزانىوالثيب،بالنفىالنفس،ثلاثباحدى

ا،للجماعةالمفارقلدبنه

الله،عبدوجهفىالدنياوضاقت،واسودالمأزقكمقد

فىفقالالاموالعنويسألالدماءعنيتراجعانراىثم

.؟اموالهمفىرايكوماأستخلىاء

واطهئتنمشقرهدوءفىالاوزاعىاجابوهنا

:بنزعزعلا

علبكحرامفهىحراماايديهمفىاموالهم!دانتان-

شرعىتبطربقالالككحلفلاحلالاكانتوان.أيفا

؟هلىامامحنقافصاحبالطاغيةحدتهالغي!بلغهنا

الاوزاعىفابتسم،دلانة-البيت3لى-لناالامرأليس

.أهلىاكبف:ثائلا

صلىاللهرمولبوصألم:متحديااللهعبدفىد

علىأالىوسلمعليهالله

الب4اومىلو:ابتسامفىرقالراسهالاوزاعىفهز

وصاحالفيطعنعلىابنفاستثا!إ!الحكمينحكمما

نفى4فىيبيتواخلى!اخرجوه!أخرجوهْبأثباعه

الناسفىانتثر،قريبعنبهليمصفالثرللرجل

بالعبءالفادحعنهيشغلالطاغيةومن،الاوزاصصار

جفرأبىومبايعةالمؤمنيناميربموتالنبابجيئهلذ

ويهيىءهاثجهفيهيحالامرلنفسهيرىوكان،سالمنصوت

ءوومواس-،--ثةا--!
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ويرمى"المتراصةلابكتائبه(زاحفاابنصؤرلمقاتلهانجنود

الدائرةوددور،الطاغيتانفيتماركامسلمبأبىجمفرابو

فيلضعصرعهخراسانطاغيةثمهللاثنمالشامطاغيةعلى

بمضا.الظافيبعضنولىوكذلك،ثالثطاغيةيدعلى

دمشقفىمهيباببجلاالاوزاعىوعاشالاياممضت

فنفر،اليقينجاءهحيثبهافاقامبيروتالىاركحلثم

عاهـلىوثطلعمتزاحمنجنازتهتشييعالىالناس

كحجب.فىفيقولنمشهظفالمتزاحمالجنديرىالمدينة

ايرا!لثر!منأخافك!لنتفقد!عمرأبا"اللهرحمك

ائرمنن.ا

53َ-
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عبيد!رولن
مثالىمال!ا

حىتوبمنزلةوالخ!ثيةالهيبةمنالمئصحورجمفرأبركان

الح!مويشاركونهيخالطونهفيمنالفزعوتبعث،الردب

.وقوادووزراءامراءمن

ملكوان-لرايناهفاحصةنظرةكاريخهالىنظرناولو

وسلطانهثبأبهتهسحيدغر-الرقابلهودانتالدنيا

منذالمتضاربةالمتناقضةالاحذاثمنالرجلرأىنقد

والحررةالقلقأورىماربهلقىأنالىالنابثىءصباه

الامويينحكمفىالاولىثأتهابأنيظنكانفقد،واليأس

عضضمنعشرركهتنقاهوعا،فزعمننفسهكعانيهماأن

وللىلك،المستبدةالامويةالذولةبزوالختماييزول

ليث،النإئيةالاقاصىشتىالىوانتقل،وجالدجاهد

الاسلاسالحالمعلىالشمشنجيهثثرق،جديدبيوم

المنتهى،الحلموكضقالدنياكفيرتثم،منرةساطحة

قبلانفسههدأتفهلى!فيطاعيأسخليفةواصبح

فبجدلينظرانه!المقبمووجدهاالثائرشجنهامن

بنواممنإلامساصدقاءعلىبنقلبانالىمضلرانفسه

شفراتعلىدماؤهمفت!يل،خلافتهورفعوا،مجده

لما!وحلىوهانانيتهبفرباترقابهموتتساق!،فهس!ير3

-43-
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لربطهلاممن،واعوانهاصدقائهعلىذلكفىلفنصرلاانه

عمومنهأبناءالىينتقلبل،والنسبالدآاوآصبهم

الاباعدمنأثراوأفزع،خطراأشلىخمومافيتتهم

ويسفكالارواحفيغتالجبروكهفيهمويحملانحرباء

انتقلبلالممومةبنىعلىاقتصرثرهوليتإ!الدماء

ظالمبتدب!عهدهولىيقصىفهو،انفسهمالعبامىبنىالى

فلاوخلصاءهأنصارهيتتبعلملنجلهالسبيلليمهد

ونياتوزرائهطوايافىالظنونويظن،احديدهمنيفلت

منويحدث،الامسبصديقالضدفئفبعصفقواده

الوزيريجملما،حاشيتهنفوسفىوالقلقالارثياب

اغواريسبرهوبل،واشنفاقحذرفىيومهيترقبالمطاع

جاهطلاب.مثلهفيجدهمممللامحللاوممارفهخلصائه

يخلصمنفيهمفلش،وفصورأموالوعاق،ونفوذ

ل!ىوانه7،طاهرةوصيرة،صادقةبنفسالنصيحةله

وذاتالثمالذاتيديرونها،الثمالبعيونوصههمفى

والتغاضىس،مصانحتهمالىمضطربمدرهو،اليينن

!إكريهتهْونصراء،شدثهأعواناليكونوا،مايأكونبمض

المضطربالحبابهلىاقلهأيستقيم-:شعرىليت

ثاريخيستعيدأخلىلقدمريحاطمئناناو،واثقهدوء

النفوسذوىمنيمرفهممنبمضفىويفكر،حياثه

على.يعثريكدفلم،ونصحاءهستثاريهليكونؤا،الخرة

!..احد

المابدالعالمالقديمصديقهخيالفجأةذهنهفىلمعثملأ

المخلصةللصرا!ةمثلافيهفرأىعبيدبنعمروالزاهد

فمةالمترلةوالرص،والهوىالمأربمنالخالصةوالنزاهة
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مكرمايستدعيهمناليهفبحث،والميولالرغباتعن

يجلسجنمعهالراحةبعضيجدأنليإمل:انه!مبجلا

والخيرالحقنوازعيخرفىلفكرلاملاكيةنفسمعلحظات

...والجمال

القدرالمجهولأوالد!لربالخاملعبيدبنعرويكنولم

بفحمجدلولهمتكلميهاورأسالبصرةعالمكانفقد

..9الصخريفلقول!ان،الخصم

ومسلكه،الاعتزاليةرائه2فىممهاعداؤهاختلفوان

الاجميعامتفقونفهموالممصيةالمدلفىورأبهالقدرى

ومفانة،ضميرهونزاهة،نفسهطهارةعلىندرمن

شعورعنكاليمبوالبصرىالحسن"أستافىهوان،خلقه

عب!منفايفوحكلمةالتقى!لنيلىهعنيقولحين،عارفيه

6لثفوالدرسحلقاتفىخبرهوقد،والتقديرالمحبة

فىعنهيقولفاندفيم،والنظراء*ندادمماملهفىسلو!له

:واعجابثقةِ

الانبا.وكانادبتهالملاكةكانرجل(1ماعمروعمرو-

وان،بهقاملامرقمدوان،بهقمدبأمرقامان،ربته

هـاتشىءعننهىوان،لهالناسألزمكانبثىءامر

باطناولا،منهبباطنأكبهظاهرارأيتما،لهالناساكرك

منه.بظاهراشبه

والمكانةالراىخطرراماممنالمثرنةالتز!ليةهده

لدفصعبكف!لأ..البصرى!لالحسنعصرهقوالثقافلأ

حقودهموراءفاندفعوا،الراىفىخصومهبمضلجاجة

هـاتوارا.وععيدكهدينهفىمهاجمتهالىالثمخصية

بالوضعكقولهمورص،والمقلبالحجةأفحمقد-الرجل
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والاحاديثالاياتمنعليهصايمتمدونوأول،وألافتراء

قدأنهعلى،دهياءبداهيةمنهرموافقد،والنصوص

الحامةازبةماملكالعبارةوفصاحةالقولسلاسةمنرزق

النواحئهلىهجميعفىممهلخصومهفلشى،والخاصة

المريفلآالحقودغلتوقد،والعنادالمجابهةالىسبيل

الخلقمنهيبرا،جارحاسبابايسبونهفاندفعواببعضه!

صبا!ذَاتدلاميل!نجحضاليهجاءلقدحتى،الاصيل

فيك،الناسيمَولممالارحمكانىعثمانابايا:لهفقال

:فقال

لا،:مالشمحا!؟ف!يئأمولاسمعمنىاخىابىلا-

فارحم!فاياهم:قال

يكورانقصرهعلىيكفىالبليغالوجيؤالردهلىا

ص!نالنف!لكليكش!ف-!لل!-،.نائهلثخصيةمفتاخا

رحيباسأفقاالدأظيلأبلىاكهلترىواحاسيسهمناعره

البثالمنصورماجلىببحضوهلىا!والنقاءوالمفةالتسامح

-:/يترعيه-إ!فبمث

بلغته،اذالمنصوزدعو!فىعبيدبنعمروفكرلقد

وقد،الرجلهلىامنىيرومماذا:نفسهسألوأخلى

امو.ولىمنلىزياردهفىفكوتومأ،وبلدهقصرهاعتزلمت

فئشبابهالاقربيق-أيامأصدقائىمنكانإنهمع،الناس

زوجتئفيعرف3مسكنىالىينزلفكان،الاموىالحكم

منأ!عوماكى2مابنفسهويرى،وأقوبائىواولادى

علىأخطراندونالطوبلةالسنونمضتلقدإ!الإمور

العريضاوسلطانه،المرهوبةعطمتهمضمارفىباله

مقالصحيحفرا!خالمتمسطينهؤلا-معأفرأنىاللهيملم
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ايجابيةمشار-لةاليهمالتقربفىانوأعرف،الاجرب

الحاسمةبالنصيحةيجإبهوالمان،المأثممنيقترفوننيما

أصنعماذاجمم،الاسلامأمركط،الصريحةوالمعارضة

أجيبهاأأمالدعوة"رفضأالان

قطعأنيلب!ثلم*انهغ!!عمرونفسثرددفىماهذا

وبخادعهليلاطفهلاجمفرأبىزيارةعلىوصمم،نرددكل

بعدوهو،ا،شياءمنلأتىفيماالحقكلمةلهلبقولبل

يقلىفبل..!لائملوعةانلهفىيخثىلاالمنضوريحلمكما

.الضلالعلىبالحق

جصهَرأبابهسيواجهفيماطريقهاثناءفىعثمانابوفكي

الخلافةطريقعنحادقدالنزيهميزانهفىفهو،اشياءمن

همهكلجملاذ،وارهابدجبرمنبهقامفيماالراشدة

ومع،الضحاياأ!ئملاءعلىفىلكنتمعرشهقوائميثبتأن

الدولةأصاببمايمتبرولم،والنادباتالثكالىرلات

13بل،اوبئءمسلكهاسلكحين،انهيارمنالاموية

الاودادفىىوفرعونوعادارمعنن2القرحكاهبمايعتبر

عنلرددعبلىلكيواجهأنولابد،البلادفىطفواممن

أهـانةأدىانفحسبه.بحاقبةعمرويهتمولن،غيه

الخليفةانثم،دنياهفىالمنكرعنوالنهىبالمعروفالامو

علىوأجبرهالحهدولىببيمةنكسقدلانيةئاحيةحن

طريقعنالعهدوولاية!المهدىلولدهحقهعنالنزول

مفسدةالححيحالاسلامرأىوفىعمرومنطئفىالوراثة

الحازممكانليحتلالكسولالفشلودقدمبالدولةتضر

علىليكونبلىلكجمفرابوفليواجه!الصبووا،دارى

المتملقة،حاشيتهأما،بركانمنقدمهثحتممابصرة
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!لانتفقد،والتفري!اللوممننصيبشالهاأنفلابد

الصلطانععتميلبرحتوما،رسالتهعلىالباطلعون

نطاقسوكلختلى،الزانفالجاهلتفمنيميلحيث

!وأعوالوضياعقصورمنا،يدىاليهماكصلالرياسة

الزاهد!الصابرالعالممنطقفىالاثافىثالثةوكلك

بوصرلجمفرأبوعلمإنفما،اللقاءموعدوحان

الخلافةحضرةالىوكخطىاستدعائهفىاصعحتىعمرو

قمدوأممن،والعلماءوالقوادالاعيانمنالوجهاءمئات

يثملهمأنالجمرمنأحرعلىوينتظرون،الاذنيلتمسون

علموقد،المثولقبولفىفيرع،برعايتهالخليفه

علئنفسهفوطن!المخلضنالملماءمنديلقىمنالخليفة

الحقصوتيسمعانوحسبه،والامتثالالاستكانة

حصانتهوأدركته،والثبهاتالاغراضمنبريئاالنزيه

الملىهبة،الارائكذاتالخلافةحجرةمنينتقلأنفرأى

بالحصيرفرشت،متواضعةحجرةالىالمزركةوالنمارق

!إال!لامقبلاحتجاجهالرجليعان!ليلا

اليى4رفعثم،وقبلهوعانقهصاحبهللقاءه!ئىوقد

!عثمانأباياعظنى:الكسارفىيقولوهوعينه

منيضمرمابجميعكنطقنظرةالخليفةالىعمروةظر

طاقةوجههجعلتوضيئةسكينةجللئهثم،وا.كارسخط

الله:قولالبسملةبعديقرأواندفع،نورمن

التىالعمادذاتأرم،بعادربكفعلكيفترأ)م"

الصخرجابوايناللىولمود،البلادفىمثلهالخلقلم

فأ!لثو::،البلادفىطفوايناللىالاوثاد؟ىوفرعونبالواد

ربكان،علىابسو!ربكعليهمفصبالفسادفيها
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عبدجريءكحدفىالاخ!ةا؟بةوكرر،،لبالمرصاد

رف-توملكته،عثمانأبومايحنىاؤفنيناأم!ففهم

إ.إالدموععينهمنفتساقطتعرنحة

أعطاكاللهان:وصاح،قولهعنالرجلي!نقطعفلم

هلىاأنوأعلم،ببحضهامنهنفسكفاشتربأصهاالدنيا

فمقبلككانمنيدفىكانائمااليكحماراللىىالامر

،بعدكهومنالىمنكيخرجو!للىلك،.البكأفضى

القياءةيومعنصبيحتهاكتمفضلميلةلاحلىركوانى

-إ!المؤمنينأيريا

يسئعالمنصورحاشية!لبرمجالدبنشليمانوكان

؟؟واضطرابحزنمنالخليفةعلىفاطرافاسئفظغويرى

-منلىألعبتهنقدالمؤمنينبأمررفقاعثفانبأبىؤماح

!اليوم

جحنر:ابوفتالاأنتمنلهوقالواسهعمروفرنع

فه!أعرالاأبالىوما،لا:قالأعثمانابايافهكمرلااو

فض!،مجالدبنسليمانأخوكسلىا:المنصورفأجاب

مجالد!ابنياوياكالشيطاناضهلىا:اقالومتهكماعمرو

كحولأناردتثمءاؤمنيناأير3عننصيحتكخزنت

هـؤلاءان:اؤمنينااميريا!نحنيحتهارادمنولينبيئه

وغ!كبالعرنين!لا،خلىفأنت،لثهواكهمصلماْاثضلىوك

وحدكومحاسب،وحدكعبتفانكالمهفثق،بحلب

!إشيئاربكءؤلاءمنعنل!يغنىوْلن،.وحدكومبعؤث

!عثمانابىبصراخةالحاشبةزجالمنالحاضرونأضذْ

.قالبماالمدخولةبصنائرهمهتكقدالرجكأنوعلفرا

بنظراتيتلاحظونفتدافحواأدسنتهمالحقرهبةوعقدث
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فسمعوهحذرفىالخليفةالى،،وتطلصوامنكسرةضارعة

دونبهمفأستعينْبأصحابكأعنىعثمانابايا:يقول

.إأهلهيتبحكالحقاظهر:قوةفىالرجلفرد،!ؤلاء

عنالناصحْالعالمفيهافرجحرجةساعةمنيالها

صريحاثرايهذكرلقدشجونمنبهامايمتلجبعضنفسه

هـترايهيطنأنوبقى،الحاشيةوطفيانالحا!لمجبروت

الىالحاضرينبينفنظرإ!الجديدالحهدولىالمفدى

باستثفافهقعوتو،والجاهالامارةدلائلعليهتمترشناب

ليسالرأسهفرفع،العهدولىالشابيكونأنالملهم

هلىا:الخليفةفردأجمفراباباالفتىهلىامن:المنصور

فاهتبلها،ْ.المؤمنقعهدولى،المهدىوهو،محمدابنى

استحقهماأسماسميتهلقدوالله:وقالسانحهَفرصة

ومهدت،الابرارلبوسمنماهولبوساوألبسته،رممل

عئه!ماككوناشغلبهمايكونأمتعامرأله

يتخلصانوأراد،الرجلصراحةمنالخليفةكفايق

نممة:فغالأحاجةمنهل:كصنعفىفسألهلقائهمن

عثمانْابوفقالاهىوما:يسألنجعفرأبوفتمجل

:قال.نلتقىلأأذن:قال!ت!يك2حتىاثالم!ثالا

ومكث،ابخليفةفودعهقائماونهض،سألتتىحَاجتىعى

جملثبم،مجلسهفىكقيدن!نه،مايصنبئيدرىلاحائرا

اثصوثصدقهو!ليف،العظيمالبطلهلىامنطقفىيفكر

ه-فا!-مرارةبكل-كروكلى،الناسعليهكلىبحين

ديناو:أودرهماياخلىأنبكرامتهممهاضنوكيفوحرمانه

الخليفةمخيلهفىرثدافعت،المالبيتفىحقهبمضهما

اليكيرامسبيتلمسونممن،والمادحينالمتملقينصور
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شاهدووكم!موهومةمثورةاو،خادعةنصيحةوراء

هباللىوبريقاليهيتوجهونهؤلاءمنمئاتحياكهعدى

!إويلحفونيسألونيزالونفماأبصارهميخطف

وهر-نفسهفرىبخميحاهـؤلاء.-دخائلليكفأته

مستترةبحبائلألصائدوناليهايتطلعفويسة-الخليفة

رائحةمنهافتفوح،ووظائفهخقائنهالىخفيةندب

!إوالاستكلابالاثرة

حيث،المحانىهذهبأمثاليجيثى.صدرهيزالوما

بهدهيننىفيجدهلممنظومنفمفىعهاالثمب!علىتجبره

البليغة.الثطرات

عروغير..رولديمشىكلكم..صيدطالبكلكهم

دفمهحتىاتخليفةأوكاررنحاللىىذلكعالمفأىعبيدابن

!لالْتالشعرمنبشطرأتمدبحةالى-شاعزغروهو-

عورلكم!المتلاطمةلمشاعرهسيعاعتنفساحقيقتهاق

!إعبيدبنعمرومثمانأبو
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ائوحنيف!
الحقشهيد

كخضعأنمنوأعظماقوىحنيفةابىشخصيةكانت
لمالخلقورصانةالنفسعزةمنوهبفقد،لطغيان

المناضلينبيناجعلهماوالرجولةبامرامةالاحساسوشدة

.شماءقمةالاماثل

التار!ضبمنكتمكنلمالفقهيةآراءهانالظنوأ!لبر

لاتالا.الناسبينالصخرىالتمكنهلىاعصورهمرعلى

تواجه.،-تمكنةراسخةشخصيةذاكانالماجدصاحبها

كواجهكما،صامدةببسالةالفقهممنركفىالحجاج

رضى!لانفقداإكريمةبمزةالسياسةممتركفىالحجاج

كحول3،وحوارامناظرةالمتكلمينأقوىمنعنهالله

القياسىوقوةالمنطقجلإلمنعليهفخلع،الفقهالى

طرقاومهد،مفلقةميادينبهفتحما،الاستنبا!ودقة

بدهضونالفقهىالراىفىخصومهكانوقد.مستعصية

يواجهوهانليخافواحتى،بديهتهرصعةسطوثهلقوة

واءا،،ونصمنطقأصحاببمدوهم،النقاشر،معتركفى

!اوثشريعكفسر

علىتحاف!!ليفعرفت،المثاليةالشخصيةهلىه

يشأفلم،والرغبا!المطامعدنيافى،المزيزة!درامتها-
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للفقهيتفئجننرزقهمنعليهيفدقبواليستظلان

نأبمزتهرباولكه،العلماءمنكث!فحل!دماوالدرس

ابوابمنليجدالتجارةفامتهن،بصنيمةمانعليهايمن

ومد،واباءتصونفىعشهرفاهةعلىيساعدهماالرزق

منوأصبح،خرركلعليهاللهفوسِع،نيتهصدقت

،وهووافْيلات7بايتصدقيجملهالذىبالموضعالثراء

التقدير.صامىالجانبمهيببحد

صة،السيابنروانيحترقاأنالحظلهشاءوقد

الفترةفىدأأنهاذ،الذهبىبمهرهعنكشفت

الدولةآوقياالامويةسقوهـالدولةالىادتالتىالعصيبة

والاسصشالاشخاصفىيختلفانعهدينفئاهد،الحباسية

الثز،واستفحأل،البفىثهورمنكانفيماويتحدان

الديخ!يمنفهبماوارهاب،ا؟ثمبذنبءالبرىوأخذ

،واخذنفسهعلىمسلمكلخافحتى..الكريموالشمم

11مساءصباحالثريتوقع

ظرهطواستثرى،شرهطضقدألاموىالحكمكان

شيرسلونع،فيقدرونويحاهدون،يظلمونفالخلفاء

الدماءاراقةفىفيبالغ،والقهربالعنفيترضاهممنالولاة

النإقمةالثوراتقامتوقد،حسابئدونالافواهوتكميم

فيهأكسفك.رهيبةبمجازرمنتهىفكانت،مكان!للفى

دلبقالانتقامشدة!لانتربمابل،دحرزدونالدماء

الأصلاحذوىمنوالمثفقون،الانتصاروبرهان،التغلب

نفويهمفتفلىالبضيدفعماالقوةمنيجدونلاالامةفى

شمسصهكرقجبيدصباحالىمتطلمةوالحنقالغيظمن

،هؤلاءمقدمةقحنيفةوأبو،والسدادالهدايةبنور
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يلتفعنيجدفلاعليهبالثورة،-ويهمفيستتكرالبضيرى

بزملائهصنمتوما،الثوراتعواقبكريتلىكمحوله-

صد!همنفيصصجبربنوسميدعمىبنكزيدالفقهاء

قريب!وفتحاللهمننصرالىويتطلع،حبيسةهة3

رسو!جاءهالمستحكمالكاظمالضي!قهلىاألظءفى

يلىانالىيدعوهالعراقوالىهيرةبنيزيدالطافية

وكات،والتئر!الفقهرجالاتمنفريقمع،القضاء

ورؤساءهالوالىهذاأنأدركفقد،ءتخطىلابص!ةللامام

طيةالملماءمنوامثالهوهيتخلىأنيريدونالخلفاءمن

الناسفيملمونللقضاءيتخذونهماذ،للخطرومركباللثر

،الطاشحكمهميؤيدونالثريعةوحماةالفقهرجالأن

دخلىلدخديراداةفيصبحون،الظالمصدهمَويباركون

.دهيإءمن-!لارثةويالها،ايباطلوكمننالحق

ومن،الفقهاءمنالزملاءبمضذلكالىاجابلقد

هباللىمنحنيفةأبىرمعدن،مختلفةممادنالناس

مئوباطنهالرحمةظاهرهبمينصبيخدعل!فهو،النضار

لمنوقال،واضحاصريحاالرفضفأعلئ،ابالعلىقبله

ابنارادلوواللهلا:كريمةعزةفىالعلماءمنيحاوره

فراادخللمواس!"مدينة،أيوابلهأعدانهبررة

مؤمنْرجلعنقبضرل!يكتبأنيريدوهوفكيف،ذلك

"ابداِذلكفىأدخللاوالله،الكتابفىلكعلىاناواختم

فسجنهحنيفةأبىرفضالطاغيةالوالىواستعظم

يضربهامر3،استكانفمايرجع.انعاهأسبوعنن

كخطىحتىاسو-ا!عثرةيومكليجلدفكان،بالسيا!
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الله،اماملبالاالايزدأدولا،الهلاكغلىواشمى،المائة

:الايمانفيالحظمة

علىالامويةالدولةسقطتفقد؟يكونانمالابدكان

والتث!ريد.والفناءالقتكاورثهمسقوطاالجبارينطفاتها

اخذهانظالمةوهىالقرىأخذاذاربكاخذوكذلك"

المخلصونففرحالمباسيهالدولةجاءت،شديداليم

ىحستراللهرسولعمالعباسأسةأنوظنوا،لقيامها

الضرالىفتدعو،أميةبنوأهدرهماوا!قالكرامةمن

ولكن،المنكر-عنناهيةبالممروتمرة2أحسنصبالتى

صنمالهم2ئالمخلصونهؤلاءوصلإم،خابقدالظن

وقهرفأ،الفلا!مببطشهاثانيةتعودالامويةالدولةرأوا

وتهدو،!هرسولالىتنتسباسماءستاركحِتالظالم

محنةوكأفت،الامنواستتبابالعدلااحقاقفىشرعته

متى:ملتَاعينيتساءلونفأخذوابالمؤمنيننزل!قاسية

اللهأنصر

*.بالثرضيقاالمخلصيىهؤ،ءاشدحنيفةابو!دان

وانضم-،الزكيهالثفس"ثورةفاهتبلبالخلافةوكبرما

مالكألامامزميلهفمل!دمابتأييدهاوافتى،،رجالهاالى

كيرتضرالىبدف!وتمرضا،عنهمااللهرضيأنسابن

علام،الثريحة2يجدأنالمنصورهالفقد،محيقوخطر

ويصأ؟ءيترضىانراىثم،الامويقمنموقفهممنبمايقفون

.إ!فيستريجمسكنةهدنةالىبهمليصل

عرفهفقد،؟صنيفةابومنيجهليهـن،.ايخليفةولم

كأجربعدوهؤ،اللهالايخثىلمغيوراالامؤىالعتدةى

حلقاتمنوله،منصبهإ+اوالسلطانمالفىيطمعلاثراءذو

-ء6---
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علهحمهيضفىما2لافاقفىالمنتشر!تلاميذهومن،الدرس

لله1رضى-عزونهعلىاتحم!دوالدكر،الطائرالص!ت

ونباهة،قدرسيادةمنالمامةفيهيطمعماكلعن-عنه

فراى،زوجنهمعاليهاحتكميومعودهعجمكما،دكر

شفلىفى!دانفقد،يلينولايتخشجلاصلبافقيهامنه

الاضرفمظم،بأخرىيقترنانوارادالحرةزوجتهمع

بصدرلابأنهعليهافاحتح،ساخطةمغضبةولاقتهعليها

الىتحتكمأنراتثم،اللةامرغرعنبالثانيةزواجهفى

عنهظنا،سهولةفىالمنصورووافق،وحدهحينيفةابى

أماهـهيقفلابحيثص،الوضوحصالرعىالحكمان

الحكم،ساعةوحانت،والقياسالرأىذوسنيفةابو

جعفر؟أبوفقال.المبزمينايرليتكلمحنيفةابوفقال

فيجمعالنساءمنيتزوجأنللرجليحلكمحنيفةابايا

نالاحديبمزوهلثانيافسأله.اربع:!فقال!بينهن

زوجتهالىالمنصورفنظر،لا:فقالأذلكخلاتيقول

:وفالمنهللا

-لىيقولحنيفةأبوفتدارك!هدهياسمعتقد"

المؤمنن،امرياالمدللاهلهلىااللهأحلانِمامجابهة

يتحاوزالافينبغى،يعدلالاخاتاويعدللمفمن

"فواحدةكعدلواالاخفتمفان"ثمالىقال.الواحدة

فسكت،بمواعظهونتمطاللهبادبنتأدبانيخنبغى

الاهـامفاستأفىن،يصكوكهوطال،كي!علىجعفرأبو

فىالخليفةزوجةخادمفوجد،منزلهالىذاهباوخرج

فىرلكفردوجاربةدوابوممهوثيابامالايحملانتظاره

-ت66-
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ومْمت،ديئىعنناضلتانما:المثهورةكلممتهفاك.وانجاء

الدنيا!امورمنشيشاأردولم،للهآالمقاذلك

فيتدبر.جحفرأبويراهاثانيةالهديةوعادت

،وقودالامامثباتللخليفةأ!لدقدالحاسمالموقفمدأ

لميناللاومطمحا،المرتقىعسرةهفةفيهورأى،شينه

ةالتهاونذيلعليهويجرمعارضتهعنيتناضىإنوصمم

مكأتةفىارجلايهملأنلهلتيحلا-الزمانصأدثومن

،أراداورفضبهوصضطدم،صسموعكاوبرأى،عالية

،9لعراقعلماءجعفرأبودعاحينعاجلاذ!كضقوقد

نأاشترهـطيهمحين،عل.الوصل2!فىراجممليأخلى

لبثواما-.ئم،حكمهعلئانتقضواازادماءمميستحل

ممائريناكه!بوا9لئر!لىخالفواأن

الرسوليقلالم:العلطءمنحفرهلمنجحفرأبوتال

وأهل،"شروطهمعنداؤمنونا"رسلمعليهاللهصلى

حلتفعلواذان،علىيخرجواألااشترطوافدَالمومل

أالصر!باقرإرهمدماؤهم

مبسوطةالمؤمنيناميريايدك:الحاضريناحدقرد

الحفه"أهلفأنتغفوتفان،فيهممقبولوقولك،عليهم

ابىالىالخيفةافنظر،يستحقونفيماشثاقيتوابئ

تللأفةفىا؟نألسنا:انتكقولوماذا:وسأل-حنيفة

ايمانا-وأهليئبوة

انىء:يقولصوده--!وجههاللهنضر-ألاتامفرفع

لان،لكهالشىودثرطت"عليهميملكونهمالالكاشترطوا

به.هابرفىأحقوشروهـالله،يخللاالمنئلمدم

على-يدلامتقاعاوجههوامتقع،جعنرأبوفاضطرب

كل!عيةمو!-.67--
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،فانصرفواللملماءاذنثه،غيطمنصدرهفىيترددما

جحفر:أبووصاحامانبهمافخلاحنيفةأباواستبض

دفتولا.بلادكالىنجانصرت،الناسامامأحرجتنالقد

مفضبا،المجلسمنوخرج،امامكملىشنهوبما

.هيابغ!حنبفةأبوفخرنَ

صرير،رأيهعنيعلنحنيفةأباالخلإفةيتركأة:وبحد

والانص!إرا!باعمىوله،وطفيانها-الخلإفةجروتفى

؟!الخرقفيتسع،أحكامهبكلويؤمنونرأيهيعتقدونما

يزتاح-،ئهالمكليدةأسباببتلمسيبادرأمالريحوكهب

هير،بنيزيدانجعفرأبوكلىكرلمد؟عنيدخصممن

السجننصيبهقكانفردضا!ضاءعليهعرضقد

!لصاالقضاءعليهبعرضلافلماذا،بالسيا!والضرب

وقففافىا،اباءرافضمحالةلاوالرجل،يزيدفعل

أبوحنيفةوكانالقصاصساعةدفتفقد،السابقموقفه

الفالمفالطافية،بالرفضجاهرحنننفسهمعسنطقيا

أموياأكانسواءيحاربأنيجبطاغيةالاسلاممنطقفى

؟هواهوفقيسيرأنلابدلديهالقضاءوحكم،عباسياأم

التنفيذتحتم،ماقوةالعادلالقاضىلدىفليستوالا

ابووحلف،الاماموأمراؤميناأميروأصر،والاركام

انى:وقاليفملالاحنيفةأبوفحلف،ليفعلنجعؤ

جمفر:أبىوزيربونىبنالربيعفقال.للقضاءأصلحلا

حنيفةقأِبوفرد"يحلفالمؤمنيناصرترىألا"

:عنيدةمراحة

11مئىايمانهكفارةعلىأقدرالمؤنينأمر-

واصتدعا!ال!عنالىفقيد،جعفرأبوبهفأمر

-68-

http://www.al-maktabeh.com



اصلح-:فاجابأفيهنحنعما:أكرغيوسَألهايامبعد

الخليفةصاحوهنا.للقضاءاصلحلا-المؤميقأيرالله

كلىبت.:سن!فملا

علىحكملقد:وقالالصائبمنطقهالاماميخنفلم

املبالىينسبنىلانهللقضاءأصلحلاانىالمؤمنينأم!

أخبرتفقدصادقاكنتوان،أصلحفلاكذاباكنتفان

!إللقضاءصلاحيتىبعدمالمؤمنينأمير

عليءتنفالبالسياهـانفأمر،بالمنصورالنزقواشت!

حتى،الرهيبمحبسهفىكشودمهالواهناالثبيخجسد

علىبنالرحمنعبدفخرج،سوطأوثلاثينمائةاكتملت

نفسكعلىسللتلقد:بهوصاحالخليفةعمعباسابن

بالسيارويفربالمثنرقأهلفقيههلىا،يميفإفيمائة

!إالسماءا-نتقامتخصىأندون،جرميخرفى

فأهـص،قليلانفسههداتوقدجعفرأبوفتراجع

درهم،افثلاثينأليهكاواوسل،ءالسجنمىباطلاقه

ا!تصدقتلو:لهف!لرفضهايلإيهبينضمتشفلط

أنهابىيضمنومناستصانةقفرد،المحتاجىعلى

-"ْالحلالطزبقمنجمحت

وقص-،أشدعليهفكانتالمنصو!رذان3الكلمةوبالفث

متأثراحنيفهأبىبوفاةالانجاءجاءكهثم!النصالمن

بطولته،عجائبيشمرضقليلا.فأطرق،بجراحه

أدواستراح!د،خلافتهمهابم-الىيصرفألآرأىثم

يعووبقىمرضياراضيا،اللهجوارالىانتقلحينحنيفة

علي!.يطولاهوالمندنياهفىأل!الف-فيمايفكرحائرا

!-لحساب2
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وإ،فى،لنىأعال!بعثحد4

أبىالامامونده-لقرينهمعامرامالكألامام!دانلقد

.ءالافلْىاشتر!لاحينوأحدةمحنةجمعتهما،حنيفة

الخدلثبهلىانخصهانالانسبمنفكان،جعفرأبىضد

!إامبيرصاحبهعنكقدممابعد

-امسلكيفىالرجلينبينواضحافزقاهناكأنعلي!

:السلطانبقربلامجانبحنيفةفأبو،الخلفاءازاء

جليا؟لكويظهر،الاطرولىزيارةفىالمععةيرىومالك

.النصوصهلىهمنننقلهفيماواضحا

علىحق:عنهالله.رضىقولهالتار!كتبروتفقد

الحامشيئامنصدرهفىاللهجملرجلاومسلم!دل

وينهاهبالخيرفيأمره،سلطانذىالىيدخلأنوالفقه

،فانغرهعلىالمالمدضلبتبينحتىوبمظه،الثرعن

.إفضلبحدهليساللىىالففلفهوونهاهوعظه

يجورونوهمأالسلاطنعلى!دخللماذا:وسئل

التكلموايناللهرحمك:للقالُلفقال.ويظلمون

اإبالحق

يدر!"حين،وكفكرارولةالامرفىليسانهبل

ثهالوقتبحضآلمسجدفيحتزل،الجسمىالضعف

-07-
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اكيانىواما:فيقولذلكفىوبسألالحكمداريعتزللا

بمضاستشرربمافانه،نفسىعلىمنىفبالحملالامراء

!إيستشارانينبغىلامن

الناحيةهذهفىومالكحنيفةابىالامامينواختلاف

لجمل،شاءلواذ،الب!ثرقلوبفىاللهفرسهمما

011موليهاهووجهةومل،واحدةأمةالناس

مامايلفانكاناالايمانووقارالحلمجلالأنوالحبئ

ليعإرف-أنهحتى،وكبارالقدبر؟اتوضاءةبالة

وكبلغ،الاشهاداماموجلدونأمراءهاوإالدولةوؤ-،ء

،الجا؟وروعة،الحكمابهةلديهثهونمبلغاالعلمعزةبه

إلمثالىأوجهمنيهب!فلمالرفيعقدرهالامامعرتوقد

.واكبارخشبةفىالحبوناليهثتطلعسامقاظلبل

منحشدووراءه،امنزلهالىالمهدىالخليفهَسمىلقد

الناسوفئالدخولفىاستأذنثم،والاجنافىاحباع

واندفاععجلةعلىاؤمنيناأمرباستقبالسيرعمالكاان

،والخليفةيبرحلامنزلهداخلوالامام،يطولقتالوومن

ئفداذأحتى،رعاياهاماميصنحماذا،يدرىلامحرج

،ةليقولال!ومتئدالانامخرج،طويلامدبمدالمبر

!الناسل!ى،عجلةدونمثزلنانصلح!لناةبرشةصراحةْ

!إاللهونعمة.الماءسترلدينا

ابب"ليعلمقصرهالىيسعىانأيذىعليهوالح

وصاح،الوالقهدوءلْىالرجلفنظر،مو!ى!وهارؤن

واضطرَ،يأكىولايؤكىالملماؤينيناأميريالا:حومف!

ئيدقانالمنزلعلىيقفانفكانا،ولديه.يبمثأنالخليفة

-71-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وإ،فى8لنىأعال!بعثحد4

أبىآالاماونده-لقرينهممامرامالكألامامكانلقد

.ءالافلْىاشتركاحينواحدةمحنةجمعتهما،حنيفة

الخديثبهلىانخصهانالانسبمنفكان،جعفرأبىضد

اإامب!صاحبهعنكقدممابحد

-امسلكيفىالرجلينبينواضحافزقاهناكأنعلي!

ءَالسلطانيقربلامجانبحنيفةفأبو،الخلفاءازاء

جليافىلكويظهر،الاطرولىزيارةفىالمنفصةيرىومالك

.النصوصهلىهمنننقلهفيماواضحا

علىحق:َعنهالله.رضىقولهالتار!كتبروتفقد

العاممنشيئامدرهفىاللهجحلرجلاومسلم!دل

وينهاهبالخيرفيأمره،سلطانذىالىيدخلأنوالفقه

،فانغرهعلىالمالمدضلبنبينحتىوبمظه،ال!ثرعن

.إفضلبمدهليساللىىالففلفهوونهاهوعظه

يجورونوهمأالسلاطينعلىثدخللماذا:وسئل

التكلموايناللهرحمكللقالُلفقال.وبظلمون

!إبالحق

يدرهـ"حين،وكفكرارولةالامرفىليسانهبل

ثهالوقتبحضآلمسجدفيحتزل،الجسمىالضعف
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اكييانىواما:فيقولذلكفىويسألالحكمداريعتزللا

بمضاستشرربمافانه،نفمىعلىمنىفبالحملالامراء

!إيستارانينبغىلامن

الناحيةهذهفىومالكحنيفةأبىالامامينواختلاف

لجمل،شاءلواذ،البثرقلوبفىاللهفرسهمما

!ا.موليهاهووجهةومل،واحدةأمةالناس

مامايلف!ان!لاناالايمانووقارالعلمجلالانوالحبئ

ليعإرف-أنهحتى،6لباروكقدبرذاتوضاءةبهالة

وكبلغ،الاشهاداماموجلدونوأمراءهاالدولةرؤ-،ء

،الجاهوروعة،الحكمأبهةلدبهثهونمبلفاالملمعزةبه

المثالىأوجهمنيهب!فلمالرفيعقدرهالامامعرفوقد

.وا!لبارخشيةفىالميرناليهثتطبعسامقاظلبل

منحشدووراءه،منزلهالىالمهدىالخلبفةسمىلقد

الناسوفئالدخولفىاستأذنثم،والاجنادا!باع

واندفاععجلةعلىاؤمنيناأعرباستقبالسيرعمالكاان

،والخليفةيبرحلامنزلهداخلوالامام،يطولقتالوومن

ئفداذأحتى،رعاياهاماميصننعماذا،يدرىلامحزج

،ةليقولال!ومتئدالانامخرج،طويلامدبمدالصبر

الناسرلرى،عجلةدونمثزلنانصلح!لنا:بربئةصراحةْ

!إاللهونعمة.المنم!سترلدينا

ابنب"ليعلمقصرهالىيسعىانأيذىطيهوالح

وصابم،الوالقهدوءلْىالرجلفنظر،وهارؤنموْ!ىا

واضطرَ،يأكىولايؤكىالملمالمؤينينأميريالا:حزمفى

ئيدقانالمنزلعلىيقفانفكانا،ولديه.يبمثأنالخليفة
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حشياثى،العقيقبترابوجهيهماتضرب!يحوالر،ألباب

!لبالدضفيسرعاالافىن

الهمادىووائهومن،المهدىوماتالايامومضت

،الاصلامديارفىالامرصاحبالرشيدهارونوأصبح

وانى.إ!ببفدادقمرهفى،مالكايجا!سأن.الىواشتالى

رغبكه،يكبتاقرأىلم،وأخيهأببهمحلى؟لكدملىروقد

حديثمنهفهسمع،الحجمو.سمقىبالمدينةويزوره

بسالعظيمالخليفةأنوالدانىالقاضىليعلماللهرسول

،الناسبينمكانتهفتزداد،الهجرةدارأمامكلاميلى

الاماموعلم،واردياحببهجةنفِسهتغمرللىةوبستشعو

التلمبدمجلسلبأخذ،لزبارلهناهضالمؤمنينام!أن

،جددالياباوببسعنهاللهرضىفاغتسل-،يلاستا؟من

يفعككانماوهلىا،رالعودالندمجامرووضموكطيب

!إامبرربالزائرحفاوةلااللهرسوللحديثكمظيمادائما

لخمثى،،علىكقوا؟مالكلهقالالخلبفةحفرارأحتى

دقرأ:اركبلافىفقالالجمهورأماميخطىءأنالرشيد

،زمانمتلىَاحدعلىقرأتمااكمافقال،أردتأنائت

فرد،ْمنىالناسقأخرجا؟ن:قالثمالرشبدفأطرلْى

لاخلالمأمةمنمتحاذاا)ملمان:وايمانروعهَفئمالكَ

بمف!ليعرأ-:الرشيدففالإ!أحدبهينقعفمالخاصة

،وجملققرأاثب!ةكلميلىهمافىفأمر،اردتاناصحابكَ

يئالح!اعروعامهوحامثيتهوالرشيد،مايمرأيفبر

ئىاللهملامض!ترثمْبهاعلىبةموسبقىكان،مئصتون

!أالسماءاؤأص

سراباَصحابهشمأقدبالطم/ألنادرالأمتزاز-هلىا
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الرسالاتحملةمن،الموهوبةالنفوسذوىفيريبهلنهلا

مهما،التزامهعلىمالكحرصوقدألاصلاحوأرباب

عليه،عامذاتالرشيددخلفقد،الفمالالاثرمنكرك

أنه3ظاناالحديثمجلسفىجوارهالىمكالهفاخد

أميريا:يصيحمالكاولكن،الملاممايوجبفىلكفىيفحل

اللهعلىككبرومنرفمهاللهالىتواضع:*منالمؤحنثى

صئعت؟مارا:ويسألحأخوذاالرشيدفيلتفتا،وضحه

.المسلمالثيبهذ!اجلالاللهاجلالمنان:مالكفيقول

الرشيدفأسع،يديبينواقعدفقم،علمهحجلسلْى

خلصائهلبعضقالدرشهمنانتهىاذاممتثلاكل"حئى

بنسفيانلناتواضبموقد،حهلننتفعنتواضعاننا"

جنالحقكلمةنقولونحن..كثبصابهننتفعفلمعييتة

وسعهفىكانوقد،وائتصاخههدوءههناللوشيدنلى!لر

11بالانسحلإ،يبادراوءالاقلعلىيفصْبأن

اعشباطا،المنزلةهلىهعنهاللهرفىا،ماميبلغرلم

وامتحان،طويلجه!ادبعدالعاليةقمتهاالىاردفعبل

نفسوسلْىلهفصارت،وعزمهايمانهعنقجلىشاق

يحملونالافاقفىتلاميلىهوانتحر،بجلةمكانةالمسلمين

الرطةوصدت،أفمالهمنوالجليل،علمهمناكافور

الحلمطلاببهيقوم،أكيلإاواجبااللهرسولمدينةالهـء

ويسجلو!،افتاءهوينقلوامامايروا،الامصارشتىفى

،واطرذتالاصواتخشحتالدرسبدأاداو!ولن،اسنلاه

القاللف!يهقالحشإلاع!ناق

هجبة!اجعفلاالمإببدع

نواكس-الابصاروالحاضرون
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بتلابهـ!دهاللهرسولمدينةكزدحمأنوحسبك

يفتىلا:قائلاالثرودالمثليمضىلموالتابعينالصحابة

فىلحها!فابمضهناوسنعرض11المدينةفىومالكً

بافتائهالقاصم.آلطفيانجابهعلىاب،حينمن/الحقسبيل

ةالدوتعلىوصمابهابمفاجأتهاكمرالايامككدلم

ذا،الحاشدةالجموعأصحابهاعلىثألمتحتىالصاسبة

نأورأت،وأهدافهامالها3فىالاليمَةالخيبةمدىلمس!ت

كنكبلاأميةبنىَطريقفىيسيرانكليهماوالمنصورالسفاح

أر،فوجدواالمسلمونونظر،للدماءوسفكا،بالضحايا

!زاللاأميةكان،ويضطهدونيحاربونالحقاصحاب

وأالاوضبىإفىنفحايجدونفلا،طريقهمعليهبمكأخلى

الصذوزإفىالرغباثوتجمعت،السماءالىبجناحيطيزون

بالمديئةثورينعبنلمثمخفتحتى،محتدمةملتهـبة

هوأفالحسنبناللهعبدبنمحمدبهماقأم:البصصة

أرهلهارثجافاالمنصورواركج!إ!أللهعبدبنابراهبه

حين،الىْحينْمناناخقالثزيتوقعفأخلى،أمئهوشرد

ومالكحنيفةأمئالْابىمنالعلماءكبارانالانباءجاءكة/فم

الجهلأتحبيلىفىالفتاوىويرسلون،الثأئرينيؤيدون

ةالما!لرةبحيلتهالخليفةفاستمانإ!الطفاةومحاربة

امثرينيخستم!يك-!اناستطاعحتى،ويدافنيخادعواخلى!

.وكرأءومنصبجاهفنالوغودمفريأتباذلامناوئيهمن

الامامت"!الىبفثدَكستطعْانلمْالخادغةأحابينهومن

كحدلناقدالسابقألموضوعفى!لنااوافى،بثىءفىامبيربن

؟نهلنسجلمالكمحقنتحدثفنحقْهنا،.حنيفةابىعن

بحجةعنهاينكصونالثورةكأييذفىالمقرددينبمضْشاهد
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بعدالبيعة.ينقضؤاأنلهميجوز.فلاالمنصور-ْ،بايمراانهم

،والإذعانالطاعةعلىبالطلاقاؤ-ددةاالايمانحلفواأن

قدوهم،يقعلاامرهطلاقبأنالحاسمرأيهفأمدر

!تبيمتهمن-يتحللواانفلهممكرهنالمنصوربايموا

كزلزلأنفكادتالمنصورالىالفتوىوطارت..ثينن2

ويستميلهتيهادنهفأرسليستوثقأنرأىثمثباثه

مجلسالىاستمعانهلهقالبل،بطائلرسولهرجع

علىالثائرينعنيسألهسائلافرأى،بالملإينةالامام

نإ:تحف!يخرفىفأجابأقتالهمبجوزهل:الخلاف!

واستقاتعدلاالمزيزبن.عبذ!كمرمثلعلىلئائرونخرج

!مشروعحقطلابفهموالا،قتالهمجاز

ا!انبحدالمتعةنكاحعنذ!ألخر02سائلوجا!

المنصسورنجاصةوفيهم،العباسبنىمنالامراءبين

باطلنكاحأنهفأعلئ،طغيانهوأعوان،مثورتهوابىباب

م!وبجوازهعنعباسىابن"حديثف!ءمايبروىوأن

فقههةمشكةالمسأل!هذهفىالفتوىوليبصتإ!موضوع

الىشجهاسيالصومنهاْطعن،راىعز،راىفيهالختلف

نفؤراالناسفيزيد،بالمصنيانريدفغهمالحكمغصابه

!إوالثقاقالفننةبلىورمنكئيزاونبلىر،وافتعاضا

،الثورةعل!جميْرألويقصىأنالاقدابىشاءتْوقد

الإشباءمنطقمبنولببس،الثائريندمومته!منبئىويقتل

فيخصو.مهعنيحمْيانكالمئصبورطاغيةمتحبمِ-قائونلْى

سوهـعلىابه،عليه!مصيب،طليعتهمفىرنالله،الطمأء

يسترمادونليابهمنفجردهالمديخنةعلىعاملهوامر

بالحبالولدبةرنجلهاواوكق*رضعلىطرحه3،المورة

ختى-الصابزاوحناالجسدعلىالسي!وائهالت،الفليظة
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يش!،كهلضيخبعدوهوعليه9رثولث!مفمىالثمانينبلفت

السياهـثار2بقيتوقد.عرهمنالسادسالعقدفى

الله!لقىحتىكفارقهفلم،جسدهعلى

يحف!أنفاستطاع،قوةمنبقيةالرجلفىوكان

متأثرأحنيفةعاتلأ.أبولأحينعلى،الم!حنةبعدتوازف

علىالاسلاممدنوسائربفدادفىالحزنوشاع،بسياطه

ىةالساخ!الصدىورنالمريضوا،مامالفقيدالامام

ا،مر*قذأنوعلم،مندمساعةولاتفندمالمنصورأذن

ولكنء،وبينهمابينهالموتفصلاذحنيفةفى..أبىنفلى

،وأخلىمتندمامعتلىرااليهفسصاإبعدحيايزاللاماما

اللىىهوالمدينةعلىعاملهأنالناقمةالجموع+أماميحلف

العاعلفعزلالدوروأتقن،مثوركهدونالامامبجلدقام

ظلمهعلىظالماأعانمق:اللهرسوللقولت!بقا،بهوعلى

أ(ْبمذابهعليهاللهس!طه

ألمعنكنفشحاباعتلىاره،صويلاضه!لاماميروووأخلى

احتراسهئب!لغوقد،ا!التسكينيجدفلا،بنفسهيجيش

مرسىثحفيداه،المهدىَو"لدهعنهوولهامبالفةوكوقيره

.اثمالملىاصدَرفىماصلفنحوعلى،وهاوون

-!مةأرغمتة19فعد،وفبرجففرابوثحبر!كمهماوبمذ

رضي،مالكَمْىمتجمعةأليقينولبات8العلموجلاكيلايمان

يلاالهلأالذىواههأطسارْفئلهبعوكان،حث!ْأمه

أهـلةلايخللأوائه،علمثهولا!دانبانذىأمربماهو

له!اماناأضا!ث7َلىو،أظهرهمبين"لنتمابضر!العرعين

الحقلب!هسباسى.محئ!ثسموهو،اللهعلىَاببن

-ْ.لأ!موص13)برهاقألؤاقم

ففو*.،منالرجولةَطك،حسبة!رجلاما!!لائلقد
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.)،.-.ا"-الِعقوبجمهال!عكف!سِمَمثم!ز

ألازفرمجلةا!اد.بأ!موجزةعبارةفىا!ثرتكنت

فىالجرىءوموقفهالسكيتابنالىهـ،0138صفر،

يطلبو-تعنالقراءصفوةمنقِابلنىلم،الحقفحرة

بجرأثهليكونالباسلالشجاعهلىاعنالحديثكفصيل

لدىالصالحةالمثليلتممونلمنمحببةقدوةالصوبحة

.الطفيانوبجابهونالحقيقةيقدسونعلماء

عنالحديثالىصيفانشاطانفم!فىوجدتوقد

ببطولته!لث!ايهتموالمحياكه!لتبواالدينلان.هالرجل

لحليلفىأفاضواوانما.المثالىواستثهاده.."لناثوة

منوكلاميده-لاسعدىضواولعر،لاوالادبخيةاللفويةمكانته

ءؤلفاثهفهرسوسدوا،اللسانبةوالحلوم3للغة6لمة

قلينةسطورفىالبطولىموقفهالىأشاروالموكصانيفه

فلابد،النادرالموقفهلىاشهيدذهبأنهمع.متضا+لة

كلفىنرددكناوا؟ا،باهتمامالرائمةأدوارهكفصلان

سعيد؟بنوالمندرالسلامعبدينالعزمواقفمناسبه

المراحةدئي!فىكع!اصخةقممافمونتخلىالمسيببنوسحعيدَ

بدلوقداثسكيح!-فىيمقوبممبقرنلأظما؟ا،الامن!ة

-*-
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فىاقدارهملهمحفظتفقدهؤلاءاما.رايهسبيلدممق

رماالاليمةالمؤصيةالخالمةهدهلاحدهمككنولمالحياة

ومنى،اللهمماد..العاليةجهودهمابخسابئبدلكأريد

حيندينهامانةادىالملموافرالهمةعالىزمبلابهمالحق

برضوانليفوزالدنيافضرالحقبقولهظالماححماجاهو

كبر.اللهمن

السكيتِابححياةشهدتالتىالمصيبهالفترةكانت

والمناظرةبالبحثوولومهممارفهوشكزارةأفقهسعةمح

ا"مونلان،والافطهادالتعصبفىالفتراتاحلئهمن

بل.الخاصة2را!مفىاحراراالناسيتركانيشالم

فروراءهاظائللاظالمةحربامليهموشنبخصومهضاق

داحبأنمع،*حيانبعضفىوالقتلوالتعذبباتنكبل

بفسحانيجبالعلمىالبحثمضمارفىالحرالرأى

كلنلزم،نالشاثنالصومن.انا؟،لممدضبهصدره

خلقفىالممتزلةبأرلاءالاصلاميةالمقيدةابناءمنفرد

انخاصةنظرهموجهةالمخالفنلبعض!لانتقا؟ان2القر

6السبمقأعمكفْىنزجهمانلنافلضىباهةأوصحيحلأ

الحويةوعاشق،بلافلالولكبلهمبالسيا!نعدبهموأن

.السواءملىوضوعهانصاوهبمنحهااللىىهوبةالفكر

،أ!سىملىهبلمحاربةالسيا!ىنى؟.يستظأنأما

يؤاخدمافهد!سلطالْهوهيبةلمهرشهيدعائملةصلةلأ

والحساب.الموازنةمعرضفىبه

التحلىيبفىنهجهنهجوامنالخلفاءمنمون51كلاوقد

ليضالتاوالمنو!لل6لقوالوالممتصمفجاء،والاضطهاد

المتو!للواراْكان.*عنكضرونيباعنفوالخاصةالعامة
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السنةقأهلونحرن2القربخلقالقولمنعقداللهعلى

اضاريضطهدجباراطاغهةانقلبفانهالخاصىعلىهبهم

يركضيهملاوهلىا4وال!ونالمحابسبهمويملاالاعتزال

فريق،عل!.فريقنصرةالىنلصلالاننا،حكيممنصف

،ومحتقدا-الطماءيتركانالحلالممنئاكلومننا

اصولىمناملا!دملاالف!ئمحتركهافىمادامت

الحكمافىالدولةسباسةمنيراهعادمارضاو،التثر!

.والتنيلى.

يتباالسكيتابحكانالثائرالمضطربالمصرهلىافى

اللفوىوالتأليفالملمىالتدريسمضمارفىالادبىمكانه

كتابمنهابايدينأيزاللاكث!ةكبافاصدر،والصرفى

علىواستقرانهوعمقهبمن!هجهشاهدا"المنطقاصلاح"

!ؤلفاتهفهرسياقوتركروقد.ودقتهالرجلمكانة

متمدتكنزهلىفأوقفناالادورممجممن.؟ب52مى

القلب-كنابيؤلفالثبتفاثيخ.الئفائىمتنوعالمحلافى

وافحلفعلو!لتابالالفا!وكتابالنرادرو!لتابوالابدال

والضحجروالوصشوالامثالالفرقفىمختلفةوكتبا

وممانىالشعراءومرقاتوالليالىوالايامو!ثرات

وأكجاهمستوعبجامعفكرومتعد"دهنعلىيذلمماالشعر

هندبهوقفناأدا..الرجلنطمونحن..مختلفمتنوع

كانتولومترجموهيصنع!لماوالصرقاللفوىالمفماو

علىالمولوعىمكانهفىلوضمناهالسالفةمؤلفاكهبايدينا

التمريب.علىلاالتحديد

ثريةنفسذاالطمىثرائهعلى!لانإلمفضالالعالمهذا

بزنو!دان،الصيدوالتواضعالمالىبالطقحافلة
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عمرفىالمترفعةالتقاليدبميزانلاالاسلامبميزانالاشياء

المالمكوالده-بحدوهو،والنزعات؟لاجناسمختلف

المحافلقالصمتكثرر-السكيتاسحاقْاللغوى

عنالمودحمخاطرهيفنيهالذىالمتأملالمفكلصمتومر

!غالىكصمداو،هدتوراءتسصلامحادثةفىالاشتراك

فىكع!اوفقفدالمتأملبسكوكهولمله،واكعاءالاعلان

فاذا،خواطرهوتحليلسوانحهوكتبعمعلوحثهرصد

التأملساعدهدروسهالقاءأوبحوثهكسجيلالىانكفأ

.والابداعالجوذة-ملىالصاست

فىفقالنسبهعنالسكيتابنسألت:الفبراءقال

فمكثت.ذردقمن-اللهأصلحك-ضزى؟ثواضع

لانىالسكيتابنلقاءمناستحىالمنزلفىيوماأربينن

اقتضابهعلىالفرأءوقول.فصدقنىفسبهعنسالته

فالرجق..السكيتابنمنجداكبيرشىءالىيرشدنا

لمصطلحاتيخضعلا.الطميةالصدارةمكانفىوهو

خوزىانهيمترتبل،ومنثأهمولدهفين!رالزائفةعصره

مدلولهالانالعبارةهذهعند!كيراوقفتوقد.نردقمن

ال!هاوالنسبةخوزستانمنألهالايفيدلاوحدهاللفوى

علىمريياايحاءيلقىالسياقىمدلولهاولكئ.خوزى

منالفراءيستحىفكيفوالا.التسىامانهذامنزلة

ابنيقابللايوماأربمنيمكثحتىالاجابةصدق

بايحانهالسياقىالمدلولهلىايؤ!لدمماولحل.السكيت

صالادباءمحجممنالسابعبالجزءقرأكهماالمتواضع

عثمانْالمازنىاباكلميذهدعااللفوىعبيدةأبأأنمن،ا9

سببعحالمازنىفسألهالىكجلسلا:وقال،فنهره

http://www.al-maktabeh.com



شرقضزىانسان-معرأيتك:عبلىةابوفقال،ذلك

السكبتابنكانمعدثىءمئيكئمهما..ظيفةمنبى

لف!مأعتيارايقيماوزانمةياوضاعأنيعترفمنأكير

هدالنبىساانصحلوبالم!بجرأءالبرىكاح!يالهه

الدليايمثانل!لرىبمدولحن؟!رلونصرمهالألم!م

ص!هبفتيبمالح!ولم،والحبيتالطيبامنلح!ولأ

وعنعنهفطالحاشااب،محرضالتراءمنالثير3الأماهدا

واحدهلنصهتتيتلاثادبهاحباراالمؤلينلباركايخره

هدهاختلا!لىالاولىوألشيب،النزيهالنمدلطراتمن

والحكا3بلخلعاءالعلميةالمعر!هالصا!هوالألاذيب

تمحيكقدونلنقلهامنالرواهفيلجىءثم،وملقاتزدض

الحاشد6الجمععندتقفلاالمؤرخمهبمهاثفهبملوانهمع

باطلبجلاءده.لاتضحوالتصويبالتسديدالىتتعدأهبل

ابىمؤرضاجمجفقد.المتضلينالائمةعنبصجبهما

هئاوالروالة.الملفقةالحادلةهذهروايةعلىالسك!ت

ياكرجمةفي117عى7ييالادباءممجم"!اقوتعن

منالخاصىالجزءفيخلكانابخاونقلهاالمازفاعثبان

*لأةنفسهالسبهبتابنكرجمةفيالوفيات

السكبت-ابناى-سلة:صئمانلاىالواثققال

ابنفأجابهالفملمننكثلماوزنلصاحبهالمازننفقال

فرهللمازنىقالثمفلطتالواثقفقال.نغحل.السكيت

فانقلبت.نكئيلواصلهنفتملتقديرهنكثل.المازن!فقال

فاسكنت.نكثاللفظهافصار.قبلهامالفتحألفااليا!

لالتقاءالالففحلىفتالامرجوابلإنهلبزماللام

ابكصلااالبمابهوهلىا،الواثقفقال...الساكين

.-بىبيا
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لان.أبحتلفةالمرفية-عح-ألمطرفالنالرةفهده

تنوتالتىالدظىصعبنلشىالوضعهذافىءالمررحذت

(بكصكاينأعا!عِنفضلاابصرفتواعدفىتجدذيا

أكأروكتا؟"والإبدالالقلب"عنحافلا3تاباالف

اعلم6لقالوه!دكإنادريلاثم،واِفكلفعل،)ي

أ!تأ"يقولحتىالسكيتابنمنالتصريفبقواعدِ

ذلكأكلكلقىروأين..الجوابهوهذاللمازنىيقو)،ثم

اتوثوياقوتالفرجابيدكرهاأخرىروايةأنسع

عثمانابااستلإصقد..نفسهالواثقانتقولغرهما

الشاعر:قولفىأنخيرعنليسألهالىزكأ

ظم3لحيةالسلامالقىرجلاَمصايكمإناخللوء

يفطنلامعالمحلىسفةاليننالىأيفطئشعرىفليت

اخنصاءايرفمواانيحاولونيناللىانأانتسالي

:ب!همليفضونالطماءمنء.صتوى؟المحققينفو!ط

لافي2؟مكفبمافيأكونالاشياءمنطقيخابفونحين

ككشفإقارادتالاقدارؤكأن،7دحضهعلىاهد(اححو

المفترادالرواياتهدهجعلتحينالمقيعةبالفاسم

انقاضها-لتطولمبعضابعضهاليهدموكتناقضكتحا:ض

مدقق.باحثيكشفهاحينالحقدءبدانغنالشائنة

ملامحلتكشف،ببيدمننرسبهامتواضحةاضواءهلىه

ببولتهعنحديثناالىبلإلكفتمهد.السكيتابن

عم!فىساثتبدو:يقرمأنعليهكتبوقد.ا-،س.تا

فيلىهبيديهعلىالفاجحمصرعهليلض.اللهعلىالمتو!دل

علىالمتو!للكان.والاباءامرامةصمةفىالرجولةشهبد

فىلكعلىأجمع..سفا!لاوطاغبةمتلافامبلىراالله

المربعلب?ءهبأطلقحنىوالقديمالحديثنجخبىدمز.؟
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امورتركدالصاسيةْالدولةاضمحلالالتداءلمحهده"ف

وانتثرتوالثرابالمللىاتفىوانجفمس،لقوادهالدونة

منالخلفاءمنأحديبنولموالموظفننالولاةبينالرشوة

أنف!!بالمروسالممروفالقصرذلكفمنمابناهمثلالابنية

ثِدعليهأنفقالفريبوالقصردرهمألفألفثمانينعليه

الافخمسةعليهأنفقائختار،ابقصر،درهمألفلاف3

ألفألفىعليهانفقبالوحيدالمعروفوالقصر،درهمألفت

وقصر،الماصزةقعرمثلقصوهـممامملةالىدبىهم

الكاصةقصرو،ال!ؤلؤةقصرو،البهوقصرو،الجمفرى

الحامة،مالبرعىلاأخرقكبذيرعلىالقارىءتجفبومما

مكاناتحتلجميحهاالقصورهلىهكانت.الدولةوموارد

!فوللبحترى،المتوكلية،يسمىراىمنبسرفسيجا

ذلكالى.وهو،الدارسونيعرفهماالابياتمنأوصافها

البيتل2بسبيتندرالباطثىوالظلمتالارعنالسفه

ولحطمو)!الحسينقبرفيهدمونكربلاءإلىأعوانهثبرسل

منالمجآلىيعقدثمواحراقانسف!الدورمنحولهما

ارايمثلونممنالمضحكينليشهدواوخا-صتهوزرائهعلية

ا)!الخليفةويلتفت،وبنيهعلىبره!ويستهزئونثراب

"بسماتوبرى،الاعجابصيحاتليسمعجلسائه

بغارمكللاالميدانمنرجعفاثحبطلأنهفيعتقدالتأييد

التاريخ.معاركأعظمومسجلاالنصر

بهذهالمشلمينخليفةيكونإنالسكيتابنعلىعزوفد/

يشمعأنلمه2و.وا،سفافالرعونةامنالنافهةالضعة

أقحذار-والمتفلعينالعقلاءبعضوفيهم-جلساؤه

وال!بءوفاطمةعلىعلىتقالالشتائموأوضارالسباب!

الملقالىيضبطرونثمالرسولبيتل3وصبفوة.وا+لحبمبين

لاد!م!يةموا!-6ب83-
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مجلسيغثىلمليته..ضاحهـينفيبتسمونالمنافق

المشاهدمنيؤلمبماعيهتقذىلاحتىأليومقبلالخليفة

الشنائم.منبصمبمامسامحهوتصك

عامارالاليكونممارفهالىهممىفىأجتحدثانه

ممننفراولكن.السافرالبغىهلى)بهيجابهأني!طيع

السكيتابن-الىيستمعونالمتيقظةضمائرهمخ!حروا

بالصمتليلوذواولااصلاحمنالتزمماعلىليعاونوه،

بل،الرجالمصاتالىيركفمواأنعليهمثحلىرحين

وكأكى.-.متملقينواشنالمتوكلالىالحديثلينقلوا

مجلسةفىالث!يحيخزىأنعلىفيصمللطاغيةالانباء

لهأنهالمغلظةالايمانويقسمويتزلفيستنكربا!لياليظ!

فأرصىلى.اللهعلىالمتوكلتصورهكلىا،يقولولنيقل

وهدوكلالمؤمنوقارفىفأقدم.لساعتهالرجليدعوبمن

يتظمزونالطاغيةجلساءليرىعينيهفتحثم..الواثق

وقدمترفعاشمئزافىفىاليهيخظروالخليفةمتفاحكين

كعاظم:فىيسألثمالايرينولديهبينجلس

هدوءفىفيقولأ!هذينالايرديئىأت!يعقوبيا-

فىراسهالخليفةفيهز.المؤعنيناميرياأراهماوقور

أحسنأأبهمابسألثممستهزئاأسنانهوببرزسخربة

المجنونالشيخأيهااوالحسينالحسنامهلىانولداى

الفاحصبنظرهواكجه..صلابةفىراسهيمقوبفرفع

الايمانجلالزادهمركفعبصوتقالثمغريمهالى

الحسنخادمقبراان:وتأثراروعةالشيبووقار

المؤمننن.امرياومنكمنهماأحسنوالحشن

الاحمر3الخزىوكسايتوقعيكنلمبناالمتوكلصدم

كم..ويزبديرضالهائحكالثورفقام.جلسائهوجوه
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بالنماليليدوسوهارضلأالشيخنجطرصاالاتراكغلمانهامر

فاقددارهالىفيحمل..النزعسكراتفىليتركوهثم

موثماأهليهفىعينيهالثهيدالمحتضرويقلب.الالراك

رضوانفلقىالهعنجاء،يريدمماوطراقضىاذاحت!

-..الله

هـؤالهاجابةالمتوكليرىأنالساخرالقدرويشاء

الاميربنهذيناحديتأمرجنكنماندون!صريحة

بتدبيرضارعاذليلامصرعهفيلقى.حياثهعلىالمفضينن

الدينهؤلاء..الاتراكمن-الخدمسيوتتحتولده

لسحققليلبحدليتهيئوا،السكيتابناعداممنفرغوا

رهيبةليلةفىالاوشابييوتفتأكله.المنيدالطافية

فيثمتونالناسويراها.المراءفىجثتهوكقذفدامية

..ده!ثيننيصيحونثميمقوبعلىويترحمونبالصرى

.السماءانتصفتلقد.الثأرأعجلما

ول--5
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لصلولىاتوجعفرا

طللبااي!ر

!حاهدتالاسلامىءالقضاءتار!فىبالبحثكلفت
علىووقفتوالاستقصاءبالتتبعتغرىلامعةصفحات

وأنصاتالحئرجالمنفمتازةلنخبةمحمودةجهود

الوضيئهالدررهذهتجمعلاكيففتعجبت..العدالة

.والمباهاةللمفاخرةموضعايكوننضيدعقدفى

عصررفىالقضاءرجالنجداذنستنربلاونحن

فقد.والدقةالتحرربنكبيرجانبعلىالزاهيةلملأمالال!

!!اللهفعرفوانفوسهممنالاسلامتماليمقمكنت

مسائلودرسوا.والحديثالكتابوقرءوا،معرفته

المؤمنقلبفىمايشرقالىهلىا.النظروقواينالقياس

.الظلامككاتفمهماالحقالىيهديهنورمنالتقى

إقأحمدجمفرابوالقاضى:الاقلىاذالائمةهؤلاءومن

الدبئاجمعوقد.الانبارىالتنوخىالبهلولبناسحق

وصدق،كوجيههوصحةاصتنباطهسلامةعلىعنهكتبوا

زائ!بالبلاغةاسهابق-يصفونهكجدهموأنت..تمليله

ثبنة!ئطراتينقلونكما.كرسلأوخطباذاالعالية

فىحجةويجملونه،وذوقعاطفةعنلنب!!ءشعرهمن

الفقهفىكبحرهأما.والاسنادوالروايةوالحديثالتفسير

-6في-
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ا،سرالقضاءمنصةبوأهفقدالقياسأهلمذاهبعلى

هـنلفاضلاجتمعواذا،الثمانننعحزادتالتىحياته

هـقينقصهفماذا،الرفيمةالمميزاتهذهكلالناس

أوالصفاتالشمائل

الائمةمنفك!.وحدهلعلمهالرجلنكبرلاأنناعلى

لموالدرايةالتحصيلفىجاوزهقدوالحديثالقدلمق

فئصرامتهالىوالا!لبارالاجلالمنبكث!تنظرولكننا

،هوادةغرفىالباطلعلىوهجومه،مبالاةدونالحق

يفاجهـ،،بمنوناهيك،وعنتبلاءمنذلكعليهجرمهما

الورعالمؤمنيطيقلابماعهدهفىالدولةرصدوررؤساءه

وولوعالجادةعنونكوصالحبئعنميلمنعليهصبرا

.بالبهتان

فىنهمتشابهينموقفينامريمللقارىءأقدموهأنلىا

يهبحتلىومئالا،حسنةاسوةيكونأنراجيا.انحغ!-نحوة

.الناس

انجحدرتوقد.الهجرىالرابعالقرنأوائلفىنحن

سحبقةوهدةالىالشاهىأوجهامنالمباسيهالدولة

واعياتالوزراءولنا.زعوالامراءالخلفاءهبمةةبهاسقطت

وزلركلهمفكان.وأبشعهلنا.رعشرالحكمعا!اللإولة

كطيحالتىالخط!ة!هامكلهفيخلقسبقهبمنينكلأن

العئبدالمنافسبجدفلا،وجاههمنصبهعلىليأمنبحياله

باللهاثمتدرالخليفلأوزنرالعباسبنحامد!لانوقد

فحات،الفرأتبنالحسنأبىالوزيربسلفه3رعايضيق

ألأنسانالىكوجهأنيمكندهمةافظعالاثممنْخيالهله

عثرأنهوأخبرهبالخليفةاخنلىث،الوقتزلكَقى

الملولينببعضْالفراتابناكصاككئبتمهمةولائقعلى

-7في-
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بالث!دةاخذهيوجبالحزموان،يالخلافةالمطالينن

ةا!اهتموقد..الصحيحوضمهافىالامورلتجرى

لمحا!سةبرياستهمجلسالفورهفعقد.بالامرالمقتدر

واحمدعي!ىبنعلىفيهأحضروقد.السابقالوزير

وجىء.يوشفبنمحمدقرواباالبهلولبناسجقابن

كربمهوقفحيثالمحلامةالىمخفوراالفراتبابن

التهمةيبس!انخليفةامامالعبا!سبنخامدالوزير

فجأةالبابالىأكجهثمالجريئةعفبتهاويبنالخطرة

الحاحل.فىالجندىأدخل:الحجاببأحدوصاح

.فثجثه.،الصحةمكتملالقاعةمدلدجندىفدخل

قادماالجندىهلىاضبطتلقد:وقآلالمقتدرالىحاعد

الفواتابىمن.خاصة!دتبومعه"أردبيل"مدين!من

العلوىالداعىمعاونةفيهأيطلبالساجابىابنالى

الفرات.ابنيستقبلهحيث،بغدادالىللفدشودجه!زه

الىوانهائهاالحباسبهالخلافةكقوبضجملىءمافيتمارنان

الملوبين.

ناماسبقفل.:لهوفالىالجندىالىالوزبرالنفتممم

-بضب!!عكرددتلقد:الجندىفقال.لدىباعترفت

المتنوعةالرسائلأحملاردبيلفىالساجابنعلىعرات

مهو-المسئوز،الخطيزةعاقبتها-جاهلاالفراتابنمن

بافسيريتكمسب..ءقدمحاملغرر6لاوماوحدهجمئها

--َ،.كا.\الوالتبم

!ر.وطارالجرىءالامتراتهدامنالخليفه-دهشً

المحرقة3الحادةنظزاكهبصوبوأضدعينيهمنالقفمب

"الوبممتغعمكانهفىيتململؤهوالفراتابنال!

.-ْ*سارلرمنقبض

-قة-
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عنددما:فسالهحرابىالقاضىالىالمقتدرالتفتثم

ابنالفراتاتىلقد:رويةيخرفىفقال.عمرأباياذلكفى!

بهينزلأن-الكأيده-وللخليفةالجباللهتخرامرا

.المقابمنماشاء

علىستنتهىالمحا!لمةأنوظنبالبثرالوزيروجهفتالق

نشوةفىعطفهيرنحوجمل،بصاحبهالبطشمنيريدهما

بنأحمدالىيتجهالخليفةراىولكنه،المنتصرالظافر

فيموا!أجمفرأباياذلكقعندكوما:فسألهاسحى

الخليفةيأ؟قفهل،الجندىمناقشةمنلابد:القاضى

بين*سئلةهلىهكدورثم،طلبهالىفيجيبهابلىلك

.والجنلإىالقاضى

أبىابنالىالفراتابنرسولانلثكدعى-القاضى

اردبيلأرأيتأردبيلَفهللْىالساج

.مراتعدةودظتهارأشهانعم-الجندى

لأ8أمسوراعليها.اردبيللىصف-القاضى

منه.دخلتاللىىالأمارةبابصفةوما-.اثماضىقال

.الجندىفسكت

خشااامأصدلد

ايضا.الجندىفسكت

ء!اللىالسابمأل!،ابر.،!لاثبهر،من-اثماصْ!!فقلا

لقبهاوماأ!بئمتهوماااسمهما.أألصهدْهت

.بثىءدلمولمالجندىذمت

أركاابنمنمعثاَكانتالتىامتبوأين-،القاضقال

..الفراتلابنالسابم

البحيفىرميتها-مضظربامتلجلجا-الجندىفقال

الخليةةالىاثماكاضىفلاجهالجنودأيدىفىوقبتحين

-"9
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بناللىيأيها:.يقولرجلعزاللهاناؤمنين01اميريا:قالو

بجهالةقوماتصيبواأنفنبينوابنبأفاسقجاءكمانمنوا3

هذاأنعندىصحوقد"نادمينفعلتمماعلىفتصبحوا

فقال.الفراتابنعلىمدسوسمتكسبجاهلالجندى

مراراذلكقلتقد.مث!تعلةحماسةفىعيسىبنعلى

يهددانوأرى..قولىيقبلفلمالمباسبنحامدللوزير

وأهـر.رحالصِبالواقعيقرحتىبالفربالجندىهذا

كادفما.المجلسفىالجندىيفرببنباحضارالخبيفة

وضمنتوغدرت!للىبت:صاححتىجمبمهيلهبالسو!

ايهاا!لتباحملتولااردبيلمارايتوالله.الضنمائاتلى

وكطيبه.الجندىبحبسىالخليفةأمر،هنا.الحياةطيلة

وانتضءوالالكسارالهممنالمختلىَالوزيرعلىيفثىوكاد

أحفدجمقرأبىالنزبهالقاضىبصراحةالباطلعلىالحق

.البهلولاسحقابن

عل!المقتدرالخلبفةفتغر.الاعوامثلؤا،عواماكرت

.مضْفور!منصنبهمننأقالهالعباسبنخامدوزيره

هالفراتبنالحسنابىالسابقالمتهمالىالوزارةوأسند

..الناسبيننداولهاالأباموتلك

بالرياسة-عهدهلأول-الجديدالوزيرسعىْولعد

واستبرا!،صدرهلواعجفشفىالسابقغريمهقتلالى

لدىالمقبربينمنحولهفيمنبلىهنهدارئم،ناحيتهمن

بزاللاعشىبنعلىالاسبقالوزيرأنفرأى،ال!ليفة

منومتفىاخليفلأمع-اصفاؤهيتموقد.بالحياةممتعا

غياهبالىالحسنبأبىرامياالحكمالىفْيعيدهالاوقات

درديه.التىاميدةلعلىيدبر-الوزيرأخلىثمومن.المجن
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الته!.ةفىحو!لميومالمتحمسينأنصارهمن-لانأنهمع

.الوفاءاضيمةياولكن.الخطيرة

نجسلفهيقتدىان-نفسهلانحطا!-الفراتابنرأى

المقتدر.الخليفةالىفاتجه.قيمةأالوالاختلاقفىالسابق

أعداءبالقرامطةاتصالعلىعيسىبنعلىانوأفهم!

الحربيةالموادبعضوزاركهمدةفىلهمأرسلوقد،الدولة

بتكعرهبملايمترفانهكما،العدوالىارسالهايحظرالتى

الاسلامى.الدينمبادى!عنوخروجهم

عا!،علىبمحاكمةامرهوأصكربالوقيعةالخليفةاهتم

وقد،حجابوراءمنالمحا!لمةلْىمايدوربأذنهيسمعأن

برياسةالمحالمةلجنةوشكلتالبرقمنأ!.عفىالامرثم

للمحاك!ةالمحكمةفىالسابقانالقاضيانوحفر5الوزير

نإ*أخمدجعتروابويوسفبنمحمدعمزابو:الأولئ

اْ!البهلولاسرق

ارعشع،بنعلىوسيق،الجلسةالرئشىأفتتح

ابن"لدعىرنجلباحضارلأآْفأصالوزلرأوبداالمحلامة

-(ْ.":ْفقاوء.املامفىلهوأ؟ن.،فليجة

فبتدئا،القرامطةالىْعيسىبنغلىارسلئىََثع!ذ

فأنفلىهاأنبم.خ!وعدةوالطلقالمساحىلهز،يلتمسر5لكثبلأ

مؤ(.لم،المدإنهلىا!فىبهبحثاللىىخطاله،ْوسى.الحهم

نأينبغ!!!لماوسبهمككفيرهممنخاليافاجدالخطاب

!امللخصالرئبسراأنو!ئ!اء.الفراتالر.،نظيلْىنبكر

وأثمندر،علىوجهفىفعاح،محدردةةمر!لزلق!ز،

*،/؟!حابور-أءمر.،ضيسمم

عل!توقمفصدييلاجباممبسلموثاألقرامطةانكقول

وكبمثآ.ءيصلونولايصومونلأردةأهلفهمأ!!لفرهم
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الفمادومبمثالخلافةأعداءوهمالحربيهبالادواتلهم

!والشقاق

الطاعة،الىواعادكهمالمصلحةبدلكاردتةعلىقال

-01الدماء!راقأندون

امامبهاقرلوبماأقررتلقدويحكالرنيسقال

أهلمعالتماونلكيبمزفكيف.طاعتهالناسوسعلماَ

ماعندت:لهفقالعرأبىالقاضنالىالتفتثمأالفساد

أبىالىفاكجه.بحرفينطقولمفأفحمأعلىامرفى

.اأسحقبنأحمدياعندكما:وسالهجعغر

الىبكتابهاقتدىعلياأنعندىصحلقد:أحمدقال

مستمبدبن!دانواا!لسلمينمنرجلآلافثلالةالقرامطة

علىرلكانسانفملفاذا.أحراراأوطانهمالىنرجعوا

أطيبيستحقبلعليهلوَمفلا،للعدوالمغالطةسبيل

.النناء

فبماكقولماالقاضىوسأل،الفرأتابنوجهكجهم

طغيانااهموهمالقوامطةاسلاممنعلىبهأقر

علىوا!لاهاللهبحمدكثبوهانهم:الماضىقال

يلاسلامفىينلارعوةفهم-لا.كفرهمعندهيصحفلمرسوله

!لافرعيرفهوفيهانازعومنفع!يلامامةفىينازعونومن

.الأعلام*ئمةعند

اسئلتهاستأنف3َثم.المفحمالردمنالوزيردهش

:نقال

*عدأءالىأرسلهاالتىالحربيةالادواتفيرالكَوما-

!أوالفسادالثفبعلىثمويتهمبلىلئاينوىأ!لان

به.نؤاخلىهفلابلىلكبعترفلمهو-

-29-
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ارسلقدفليجةابنوثقتهرسولهانمعتصدقهكيف

أالممداتلهم

البينة!وعليهمدعفهوذلكرسولهقالافىا-

ح!وعلىاستأمنهاللىىثقتهوهومدعيايكونكيف-

والرسائلاامتب

يقبلفلا.الكتبحملئبهاستوثققدانْعليا-

.الالاصمنبحالىالحربيةالادواتفىقوله

!أوقاضحاكمأنتأمعنهتحتجحشو!ليله6لتا-

يومفيكقلتهكماالحقأقولولكنى.وكيلهلست-

أعظمفوبماالخليفةأبامبتهمكانعباسبنحامدأراد

الوزيربهتأحين.؟اكوكيلككنتفهل،التهمةهلىهمن

مرذالحقؤانتصرالفبراءالىرأسهكاطاوان!هـانكسارأ

..اسحقبنأحمديدعاىثانيه

السلفقضاةديدنوالصلاحالورعكانفقدوبعد

مقدوننويدققونيتحرزونفكانواأ،سلامصدرلْىالضابح

ا!قياءهؤلاءقارلْتومهماالتبحةونجداحة.المشئوليةعظم

إلراجحو!مهم،والفربالثرقفىالحديث/القفاءبأعلام

فأنزلهم،وحدهاللهيجهيبتغون!دانواحيث،الفائزون

.الدرجاتبأعظموفازواالصالحينعنإزل

ت-39-
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قنيبهلبنب!ر
قاضكِبيرليتزبا!ق

جن!ه،ابناءبينواضحااستثناءطولونبناحمدكان

الىخنقيفيمْونلاالممتصمعهدمنلىالاتراكبجنودْفحهدنا

تربيةيربونفهم،قويمبدينيعتصموناو،افاضل

!الىوتر!لنوالفروسيةالشجاعةعلىاكقومرياضية

مكانالىمنهميصلومن،-والدهاءالاحتيالأساليب

،والائتمارالمكيدةالىاهتمامهيوجهالقصرفىالقيادة

د1أرأنىيحركهاصماءكدميةالمباسىالخلبفةالىوينظر

ببعضلتمسكأونصابهفىالامريضعأنلهعنفاذا

لهمهدت،والحكموالادارة:والمزلالتوليةفىحقوقه

فىغياهبوضحاهاعثةبينلتجعله.السودالدسائس

ليصبرالمباسبنىمنضئيلاميريختارثم!السجون

!يشاءون!لماالاتراكبهابتلاعبأخرىدمية

نألهقدرطولونابنولكن!الأكراكجنود،كانهكلىا

مفمارفىمعهمفيلتقىالحربيةرياضتهمعلىيشا

فيدرص!الدينيةلقافتهفىعنهمينفردثموالعراكالصيال

الاسلام3رواليهكهدلهبماوشأثروالحديثن6القر

!والممروفللخروايثاروعدالةانصافمن

مكانتهكدعيمعلىالنبيلةالصفاتهلىهساعدتوقد

-؟7-
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فى07يثق!ونالاكراك-منجنسهابناءفكان،الناسعند

أحدهمهمواذا،والايقاعالتأمرفيهيظنونفلاكرامته

طولوتكابنهمامرجلب!رهايلمأنتحاثىمابمكيدة

امراءاما،لهالاعليهاوعونالتحطيمهااداةفيكون

فحين،رجولتهالىركنوافقدوخلفاؤهنمالعباسين

اصطحابفىالح-منفاهالىوابعدباللهالم!شينخلع

وحشته!ورفيقكربتهحارسليكونطولونابن

اشارةجاءتهثم،مقاما.!لريماحراستهعلىفتام

فتحاظمه!مصرعهتديرعلىبالمملرؤسائهمنشاذة

يريدورةلمايخضعأنوابىفيهوثقبمنغادرايكونان

لي!درسواهبالمستينوني!الواسةاعتزلانوكان

الخلافةمقرالىطولونابنوعاد!سويعاتبعددمه

.!الضيرطاهرالخلقنظيف

فاخترالسار"المصادفاتلبمضالحفلهتبسموقد

ناأحدوهمفييكنولم،سواهقبلمنمصرعبىواليا

عهدفيالاقاليمولاة"عنسيشذالتركىالفتىهذا

تحصيلعلىينهضىانفقصارأه!المباسيةالخلافة

أحبفاذا!الحكمعاصمةالىالامواليوسوق،الفرائب

الخراجضاعفببفدادالحاكمينلدىحظوةينالأن

بضحةبقاءه)بضمن،والنضارالفضةمنالهداباوإجزل

وقدمكانهالىيتطلعمنفهناكوالا!ولايتهفىَأعوام

!استطاعماالماليجمعانعاتقهعلىاخذ

ضائقالصدرحرجوهومحرالىطولونابنجاء

وقد!الخلفاءقصورفىجنسهابناءبهيقومبماالنفس

نمالاسلاءمسياسةفىالعلياالامورلهمتوكلانعليهعز

-65-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


يتحول!ربل!يالمواث!قيتقيدونكراماسادةيكونوالا

بمضهاباكلوقدالظلاآفىتتصارعمتنقرةوحوشالى

بالفصليسوأبعدوهمةاباءأوشممدونبمضا

ابِخليمهكانولوةارادنهمعنيصد!حتيسىءفىمنه

طاعتهلوجبتالسلطاننافذالكلمةمسموعالعباصى

ة-والهوانالدلهيسومونهلمنمستسلمخائرولكنه

الاسبابفيمهدالثقيلكابوسهمعنيتزجز3أنعليهفلا

.!وانعصالهاستقلالهالي

روسيمأنيستطيعبحثوالحنرالحرصمنبرهو

اصِتمجاذدونتتاحمتىالفايةابىدتصلاليعيدةالخطة

"زمىفىاستطاعوفد،الاقلمماصالالحالمدرس..

عملثم،الثوراتويسكئالفتئييىانيشر

،والخراجالبريداموريدهفىيجمعانعلىبدهائه

طريقعنبهتئىانالمفرفةالرسائلكستطيعفلا

يممدماالمالعنليجمعلم،والؤضالةالتلصص
-الدول!الجديدة!ينعثىء.-بعدادفىالطاقينافواهببمضه

فجدءمن،يربدبماالاقدارواثتهوقد،ا!!ربالبمض

-البريدصاحبابعادعلىساعدهعاالسياسبةالصادث

دونمصررجلبذلكصوأصبح!الخراجصا!وطرد

واسطولكب!عر.ىجيشثكوينالىفاثجه،منافىع

يطعأقعلىاعانهماالننىذمنوامتل!،قاهربحرى

لقرينت2موقفبغدادمنفيقفوجههصالحلىرنقاب

كانفقدةطولونابنطموحعنالخلافةثسكتلم

جمع،ببفدادالفمليةالسلطةصاحبالمهدولىالموفق

،ووعودومناصباقطاعاتمنبلىلبماا!راكصله

-6إ-
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اؤمنبناامررالممتمدواضه،والردالاخدموضعوصار

الموفقتعاظموقدةوحدهاللقبسوىالامرمنيملكلا

علىالرجلوفهم،الاستقلالعلىطولونابنيقدآان

،لصداميثبتلامفتراضميفافظنه،ضيقتهيخر

والاستعلاءةوالتحق!بالتهوينيوحىخطابااليهوأرسل

فىبفدادالىوالنهوضالحسابتقديمالىثماهئم

وابتسمةالموفقكتابطولونابنوقراةواستثالرهبة

ولىبأنعليهفرد،ضمفهمكمنمنيغمزهان.أرادوكانه

وسلبال!ثرسالخليفةحاصرجنالطاعةخلعقدالمهد

.مركزايتبوأمفتصبناشزعاصرايهفىفهو،سلطانه

بدللاخيهيذعنأنبهوأولى،بالحقلابالقوةيتلبه

عنفضلا،بفدادفىالحقلهوليس!محرالىيطمحأن

ددورانصتماو!داناالاصقاعمنيخرهاالىالتطاول

لديه!سلاحيبقىفلاالموفقينهزمثمالرجينينن-الحرب

،طولونابنعصيانفيحلن،الصا!بالضجيجغير

ماذااالدينعلىوخروجه،لمنابر2علىبلمنهوبجاهر

يلىممراسمه.ان-الانباءجابهوقدطولونابنبصنع

مساجدمنكرفىالجمجمنابرعلىباللحناتنشيما

الموفقخلعالىالدعوةالىكفكيرهساقهلقد!الاسلام

.وال!ئامةمصرعنابرصصابلعنهوالجهرالمهبولايةمن

بخيانةقرارافأصدروالوجهاءالحلماءمنمؤكمراواعد

ولايتهفىأحديشلىالاطولونابنوظن!ولحنهالموفق

الخلع،قىاريعارضخطيربمالمفوجىءومنهَرأيهعن

التاضىهودلكماصدارهفىخقاطولونلابنبحدولأ

ا!ارضرايهيملعاناستطاعفقد!مْتيبةبنبكارالفقيه

-ببما-
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اطولونابِنكانيرلواحدايرهباندون

فنعجبالقاضىهداطر!.مندونمالعرأرلاجمى

جمت!بدعهحساسيهرز!اد،المره!الدينىلبشعوره

ائقضاءدظامكانا!آِالاحكالىإلزللمومعيستهولى

بريحضرشكواهفيعرضالمدع!يدحلبدانياعهدهعلى

الىنفسهأرتاحتفاذاوبنظرالعاضىيستمعئمشهوده

عندالمسألةبرتنتهى،اللإليلاليمستنلإااصبدرهحكم

منيصدرماجميعيوآلليدونلانبعاراوللن،ذلك

ومحاسبه،اعمألهمرإجعةالىالمساءفىيتمرعثم3أجكا

كان!فمماالرأيبيضدهعنانفاكهمالشتدركنفمه

كاتبموعهانالعضائىلمبركزهتقديرهمنبلغوقل!

الليلبصلأةدشتيننعيهالامريشتبهجقكنلبه

دنتةالهروىسهلبنناحمل!تجال،السداذاللهليليمه

اتجكنوكنت4،الأخرةالعشاءبعدالىلى+فريماالأزآ

يقر!هوفاذاةمنزْلىالىالمثاءبعدَ"فتفانضربكارصار

فإحكبمالارضفىظيفةجعلناكانادأوديا"ْعالبصوت

لله2سبيلعنليضلككلتبع-الهوئْولابالخقانناشين

بتثشديدعذابلهماللةشبيلعنيضلونالذيقأن

المحبرةكلاودةالىألسمعفىلحفصْ،الحنابلؤآنسوا

الىاسرأنعلىالسحرفىفقمتءانصرفت3طويلا

كانانةفحلمت،ا؟ية.ويبكىيقرافاذا-بكار،6لغزيم-منزل

الليلطولىبضؤهأ

!اءيحفطتجعلهكانتانبالفةالجصاسية-ا-فلىه

المجوتعنيرتحعمثاليازجلاألقاضى-ويزىخرحتة

السجايانبيلمنالاسلامسنهخماقىبأبىويتخلقيالاهواء

-يخ!:-
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الحديثاصحاب.عنقومعليهفدآ!الصفاتورفيع

موأض-عيعرتفنهفىامامامحدثاوكانعنهيروون

ثوالقوةالضعفووجوهالسندقوالتمديلالجرح

أصيلرسوخعنينبىءبماذلكفىويفيض،المتن

البلادأىمنالغاضىفسألهم-اللهرسولعنيروىفيما

ماحالفسألفلسطينمدناحدىالرملةمنفقالواأنتم

وصاحبكفكفابكارفضربإ!عفيف:فقالواقاضيكم

فصدت،عفيفقاض!أيقالراجموناليهواناللهانا

علب"ينص.لامقررابدهياامراالعفةيرىوكأنه!الدنيا

فقدسواهمدونالقضاةبمضبهاتميزفاذا!جوابفى

،مجا!أحدفىقالأنهذلكفىطرانفهومن!البلاءحق

يتزوبملمانهيريد،ق!حلالعلىصاويلىحللتما

ايضاحرامعلىولاالحاضريناحدفقالالاطلاقغلى

كأنهيذكروالحرام!اللهسبحانيا:غاضبا-فصاح

يلجضهكانالمحاسبةفىتطرفهأنعلى.ا!يتوقعامر

فقب4منمستفربغربمدوهوالتزمتيشبهماالى

يذبعالقاضىانويرىالقضاءحرمةيستهولدقيق

البصرةأهلمنرجلبمصرعليهقدم!سكينبفرنفسه

فأكرمههناكالملمبمساجدالطلبأياموفيقه!دان

شهادةالىاحتيجثمالناسعرفهاحتفاءبهواحتفى

عنفتوففمصرىرجلمعاقاضىعندفشهدلديه

عدالتهعلىالمصرىشهادةيقبللاانهالناسوظنالحكم

الصفرفىممهأكلفقدالبصرىصديقههوالسببولكن

ففتحبكارناحيةمنالعسلفنفدوعسلسمنفىأرزا

ففالنحوهالمسلجرىحتىهداصاحبهجهةمن

لاريخيةمواف-61-7-
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فحلمت"أهلهالتفرقاخرفتها\):منضاحكالبصرى

حتىنف!ىفىذلكوبقى،هلىامثلفىن2بالقريهزاانه

إ.إشهادتهردت

كلجاوزالذىالمفر!تحرزهعنتنبىءطرائفهذه

ترقدونفريقابهيختصيكنلمأنهوطبيمى!حد

وأكحرجدوننفسهطولونابنمعيلتزمهكانفقد

عاملفطلبللاميردينوعليهرجلبات:خشية

دارهببيعالقاضىيأمرانطولونبنأحمدمىالخواج

يثبتحتىفقالذلكفىبكارالىطولونأبنفارسل

عندىيثبتحتىفقالو!الوهَالبيعفأثبتوهالدينعليه

يخلفحتىفقال،البيعوسألوهفأثبتوه،ملكهانه

بكارفقالأمامهوحلفطولونابنفجاءالدينلهمن

بالبيح.أمرتفعَد!نأما

الصريحةالقاضىمواقفمنيعلمطولونابنكانوقد

الاذمادرءوسعلىبالحقيجهربلشىءفىيبابهلاأنه

لهفقالرجلاننتخاصممرةذاتمجلسهفىكانلقد

علىاليمينوكوجهتالقفيةفىفنظربينهمااحكم

استطفه:الخصملهقالفرغفلمافاستحلفهاحدهما

هـرابا:غاضبابكارفصاحالاميربراسالقاضىأيها

برأ-،أستحلفهبلفقالالامرمناعظموهوباللهحلفقد

فصاح،لاالرجلفقالبراسهتحلفبكارلهنقالالاير

و*رضالسمواتخالقباللهكحلفاللهعدوياالقاضى

ينظروأخلى،مثلكمخلوقبرأسكحلفأنوتمتنح

ابنأدرككيفندرىولا!كفعلىكفايقلبوهوللأمر

-001-
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للرجلفابتسموانهيارهمالثرضحفذاداذطولون

!!ذاكبمدعندهوحظى

ابنطولونبنالخلاتالىينظرلاكبكارمهيبارجلاان

ايى"نظوبلبلدهفىالامرصاحبتتملقنظرةوالموفق

هلفهبادركفقد!نفسهشيلوحكماالحقوجهةمن

أسندتأنبمدالمهدولايةمنالموفقبخلعالحكلمان

سائريتصدرونحتىوحدهطولونابنالىيرجعلااليه

وهوآالامركذلكظيزاأبراالحباصيةالخلافةرعايأ

القاهرءينتقومحمراءمسلحةفتنةغريحَقبلنبمد

2لافوشمسصاق!الدماءأنهارورائهامنتسيلربفداد

شيئاالامزمنييرلنالموفقخلعانثمإ!الر-قابه

مرالشهمجالوسيئقح،شاكلتهمجلىانسانفسيخلفه

الا!راكجنودمنالمبالىالقصرلرؤساءوالدسانى

الشخصيةطولونابنمصلحةكانتفازا،رزعمائهم

ا!لثيباهوالمنمايمقبهفانالموفقخلعتقتضى

فليملنبالمعارضهَيجاهرأنالقاضى،علىيحتمالرءو!بى

يحرصرانأما،لشاء!دمابغدادعناستقلالهطولونابن

فهلى؟عهدولىدونخليفةضفىالاسميةعلى-التبمية

ويحترقاللهيبكيندلعالشرنوافذلهتتسعمَا

"الناس

بالرفضبكارواجههحينماله2فىالامرطعن

عصيرجعأناماعاملينبينطولونابنووقع!الصريح

حكمهعلىالشرعيةسيطرثهبلىلئهفيثبتالمبىفقخلع

الىويدعوبالثورةيجاهرعاصياالحامةنظر-فىويصبح

-!وكقواهورعهعلىبكارمنيقتصأنواما!المناد

ص-0101-
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العباسةللخلافةالتبميةأسطورةانا؟ننفهموئحئ

علىفلاالاسلامالىكمتلاجدعناباالوراثىبمنهجها

سندصالىيحتاجاندونعليهايثلىأنطرلونابن

منالمثرينالقرنفىا؟ننفهمهماولبهن!اؤمنيناأمير

هـ-.تالعامةلدىمفهوماواضحابكنلمالمسألةهذه

السيطرهغشاوةوزالتالقمنتغرحتىالمسلمين

قكورانيجبكتالحقائقفتبينتا!يوناعنالوراثية

لهكذلكولعلهزمنهفىطولونلابنيتشرمالموهذا

منكانولقد!بكارعملفىالصريحبمعناهراضحايكن

نأطولونوابنالقاضىبينالمتأزمالموففهدانتيجة

واهـالحديدمنبمودففوبه،شديداغضباعليهغضب

أودعثمالجلبابمسلوبوجههعلىوسحبثيابهبتمزيق

يمدانيستطيعلاضيقمكانفىأباماومكلثالسجن

وسا!رحابةاكثرخر2محبسالىنقلثمرجليهبه

لىونوافسنناالصلاةعلىيحاف!كانالقاضىأنفيكر

كلالجمعةصلاةتأتىحيننفهيلزموكانمحبسةفى

السصنبابالىويجىءليابهويلبس،يغتسلانأسبوع

علىأقدرفماالقاضىأبهااعلىرنىوبقولالسجانفيرده

فاشهداللهمالسماءالىمتجهابكارفيصيحاخراجك

فطلبالقاضىمحبسطالوقد!علىماصنعتلقد

فىلهميأذنأنطولبىنبنأحمدالىالحديثأصحاب

المحبىطاقمنيحدثهمفكان،لهمفأذنمنهالسماغ

.قيكلتبونبسمعونلهحهمنوهم

طولو!ابنمرضفقدكل-حىنهايةالموتكانواذا

الحاممةلحظاتهفىاعمالهيراجعوأخد،الاخيرمرضه
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شافلىعليهويأخلىيؤرقهسجنهفىبكارشبحفكان

بلىلكوكأنهبهخاصةدارالىبنقلهفأمر.والارضالسماء

شمالحديثعصرنافىنقولكمااقامتهبتحديديكتفى

فجاءهويستففرهدستحلهاليهفكتب،نوازعههاجت

مدنفعليلوأنتكبرشيخأنا":يقولبكاررد

فىطولونابنفكان.دأاللهوالحكمقريبوالملتقى

والملتقىعليلواناكبيرشيخهوويردديبكىاحتضاره

الوالىفمات،اجلهالكتاببلغثمإ!اللهوالحكمقربب

الملتقىوكان3!وفاتهمنيوماأربحينبعدبكاروأعقبه

!إالاميرووافقهالقاضىحسبكماقريبا

ولكن،بهفأعجبتطولونابنكاريخقرأتلقد

وأن،للى!لراهرأسىأحنىانيدفحشببكارةعجا.!

فصبر؟جاهدئزبهبطلعلىالسماءرحماتاستمطر

..!فشكووامنحن

.جاللراأهكلىو

هـ--303
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تجيربنمحمد
الحاكمةو!اد

الاواالداخلالرحمنعبدبنهامبنالحكمتعرض!

ملكه،علىكقضىكاد!قاسيةلمحنةبالاندلسعهده

حتىنهايتهالىالبطثىمعيارفقدالجرىء-،ثباكهلولا

حديثهمنماكانومجمل.-الثائرينعلىوقضىالفتنةقمع

حكمهأثناءفىكانالرحمنعبدبنهثامالرإحلوالدهان

مشوركه،أربابوجعلهمالفقها!فاس!تدنىوزهدورعذا

جصلهمماوالابهةالريالةمنلهؤلاءوصار.ثنفيدهوأداة

أمرايقضىلاكانحتى.قضاتهاووحجابهاالدولةوزراء

ومنحاهالحكمنشاةولكن.فقيهاست!ثارةدونما

ئشأكهمنلىأولعأ؟.أبيهعنواضحااختلافايختلفان

الاهميخثواريقراوأخلى.والادبوالمنفقالفل!فةبكتب

وعرباشرقاامتبمنويجمع،المحللالدارسمراءة

سمتهاعلىالملكيةالخزاثنبهضاقتماوأعجمياوعربيا

نأيشألم،أبيهبعدمناليهالامرأففتوحين.الحافلة

حدودفىبهمبقفأنوراى،الفقهاءمعسركهيشر

ونظر.وكدريىشامامةقضاءمنالدينيةالمناصب

الجديدالحاكموا؟ا،وينكمشيتضاءلسلطانهمفاذاالقوم

مص!اأكثرالحربوقادةوالشعراءالادباءالىيستمغ
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انباردهْالحربفأملنواوالمثث!رءالفقهاضحابالىيستمع

يدرسملحدبأنهالمامةالىفأوحوابدءذىبادىءعليه

والمتهتكين،الخلعاء!يصحبفالقو،والز!الزندقةكتب

القوار!!وانهالت،والعربدةألشرابعلىويدمن

منخاليامؤضماادبمهفىتتركفلمالرجلعلىالمحرجة

حينساخنةحربالىالباردةالحربنحولتثم،تمزبق

القادةمندعمتهمكانوالاأولياءمنمع،جموعهمالفقهاءجمع

ورمههوحاصروهالحكمعلىالثورةواعلنوا،والولاة

وأورله،البطثىالىاضطرارافاضطر،والمروقبالكفو

التننكيلفىفأممن،وجفاءغلظةالمدائىهذا-الموقف

وسلسالامربهاستقامحتىسفاكطاغ!يةالىوانقلب

.القياد

منوجدفقد،المرهبةالقسوةمن،4اثتهرماومع.

العدالة4كنفيذفىرغبةباسحقلهبنصدىمنعصرهعلماء

وهو.السلطانوامتلاكالرياسةكقليدفىشفودبالباطللا

القرظبىبيربنمحمدالكبيروالقاضىالنزيهالحرالعالم

.الفيورالجماعةوقاضىالجامعالمسجدامام

ا،سلامببلادفَطاتكريمةعلميةن!ثأةليرابننثأ

مشافهةا!لماوتلقىالمدينةالىوملحتىومفرباقاض

علىطريقهفىعرجثم،أنسبنمالكالهجبرةدارامامعلى

قضاثهابينالصداقة"واصروعقدفقهاءهافساجلمصر

بالاندلس،القضائىمنصعبهفىذ!نفعه-وقد..الاعلام

منعليهيشكلفيمامستفتيابمصراليهميكتبفكاق

السنةمنالثابتببرهانهمثفوعاالردفيجيئه،الاحكام

ذا،بشرابننفسيةعنهلىا-مايكشفوفى.والكتابئ

501--ة
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معفبلاحا.شمابالاندلسالقضائىأمرهمانشاءلو

امبير.وتواضعالعالمتحرزولكنه،عليه

الاشياءالىينظرمجدداقضائهئ/بشرابنكان

الاوضاعمنأحدثوقد،ونفاذبعدذاتعميقةنظرات

جص-لمنأولكاناذ،لاخقغرسابقابهماعدلعهده

،القضاءمجالسفىالخصوممهاثرةعنبمنأىالمسجد

منمحكمتهبانتقالأمرحينوالصلاةبهالعبادةواختصه

يسسمعاندونبهتتصلسقيفةالىالجامعالمسجد

ن!موقد،ولجاجحجاجمنبهايدورمابعضالمصلئ

ذا،مريحاتنظيماالقضاءفىواصشهادةالدعوىمسالْل

ميهاتسمحصباحيةجلسةجلستينيوملكلجعل

يجضمهعالظهيرةبعدوجلسةاوراقفىوكلسجلالدعوى

الجانىةيعرفهمكيلاانفرادعلىويخاقثونالثهودبها

لكنوميما،وا،علانالمواجهةالىالحاجةدفعتاذاالا

الكبتر.واستقلالهالمفكررأيهالكب!للعالمكانفقدشىءمن

أميربالحكمعليهعرفتقضيةأولفىاصطدموقد

وكوتع،هامةمسألةفىبادانتهأمرهأصدراذ.الاندلنى

يعرفرنوهموبخاصة،بعزلهالامريصدرأنالناس

البراأنبعدوالفقهاءالقضاءمنونفورهاالحكمنفسيه

الروالثالتجريحفىالبالغجهدهموفيلواالجموععلية

اللهرضافجعل،موقفهفىحازما.جريئاالقاضىوكان

عزاللهوكان،انسانبفضباكتراثدوننصب؟غينيه

يخضعأنالحكمالايرالهماذ،نيتهعلى!لافأهقدوجل

القاضي!راىعلىونزلرحببصدرالادانةفتقبلويستكنن

اخلىواوقدلجلسافهوقال،عليهالمحئىعنالمظلمةفرفع

احسنلقد:قومباْلا"بشربابنبتحرشوناذيتنلقونه
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شىءيدشمافىِكان،مناكرهعلىفعلفيمابنابثرابن

)1((،أعقابخافىلملكطيباحلالاوصار،لنافصححه

علب"ويحكم،الحا!دمللامريتصدىالذىانوبديهى

الوزراءمندونهلمنيتصدىأنعليهيسهلبالادانة

بادانتهم،الكثرةأحكامهيصدرفكان-.والولاةوالحجاب

متنفسايجدواأندونوغيظاحفيظةحدورههفتمتلىء

علىهامةقضيةفىمرةذاتحكموقد.يستشعرونلما

الوزيرفأغتا!،بالشهوديعرنهولم،فطيمىابنالوزير

فاضطرعليهيتعديهوجعلالحكمالئوشكاهنإقماغيظا

فيقولالقاضىالىيكتبأنالجكم

فلا-تصرلمقومبشهادةعليهلاحكمككرهالوزيران؟

ذلكأنبقولونالحلموأهلفيهماليهأعلىرتولالهم

له"

الادبلْىالفالاتغاية-ايجازهعلى-الحكموخْطابْى

ولا-،عن.الورير.الشمهوداخفاهعلىلعترضفهووالبياقه

."العلمةأهلالهـ!القوللسندبلىالحق؟لكلهانلقرؤ

رئشىءمنكهلواا!اللىوقفىوقاكجدولن..اليهلأ-حدهم

صكبرر+إ!

مقنمامريخا.افحكمرسالةعلىبشيرابنردجاءقد05

لمالشهادةفىخصومهفكاعراذافطشىابزابأنبجزمفهو

بجرؤ،دْكواروأمؤألهمأنفسهمفىأ؟أهم.ثلبعنبتحرج

.الناسحقوقوضيعض!دهالث!ادةعلى!حد

بوقفكْعلىودخا!لهمالو"زراءمابد،اغفصىالفهههلىا

القاضىلدىوالاستشفافالبص!ةمنالضخمالرصيد

سظورو!()عبافىللفافىالمداركالأ(

-الأة-
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باحثولكنه،فق!فقيهاليىأنهويعلمك..مبر1

المصيبعلاجهاحالةلكلويضع،السرائريستكنهمتصى

يخشولمهامةقضيةفىنفسهالص!دم/:لامعشهادةوقدرد

صلىهالسلطانيجابهقاضياوأن.انسانمنلائملومة

..أينلقوىألخطرةالمجابهة

موجزهافالبلىظ!المحرجةالمجابهةهلىهتمت!لبفأبا

.الاسلامفىامبرىالقضايا!لتابعننقلا.الدقيق

دولتهفىلهوكان،الخرسعيديسمىعمللحكم!لان"

وكيلابثيرابنالجماعةقاضىعندفوكل،!لبيرمقام

فِكاوثيقةبيدهوكانت،اليهاضطرهبثىءع!نهيخاصم

الاالاحياءمنفيهايكئولم.م!واقدثهوديضهادات

رلكَفمثهد.مبرزخر3وشاهد،الحكمأخيهابح

لياكهـ!ييحالوكيلهعلىوضربتَ،الضدسحمدالشامرَ

باممابالخبرشعبدد-ؤانخصامبهجدفلما،ممانبشاهذ

حباةفىكتبهاوقد،الوكيقةلْىشهادثهواراد،الحكمالر،

آلهـ!حاجتهمكانفمرفه،لألْدلسبأحريمومالىقبزأبيه

الحكمو!لان.حقهبظنمنناض-قاضيهعندشبادثه

مبركه.!جزم.الخيرسعيدعمهلمظم

ليكون،ضهادتهيردأنبش!ابنمنخافومنه

نالىَانا..يابكم؟لهفعالىملكهقىمرفودغبرأثرللى!

نجماالدنياهلىهمحالنشناوقد،الئهاداتأهلمن

!دفامخزاةقفحوأ!مى!خقفناتوأقونخشى،ثجهلهلا

اليه،الحقصركحي!خص!فىفهسر،بمدناثفديه

انتقصك.ماخلفوعلنا

سبحانلهوقال،الحكممنذلكالخيرسميدفابى

وليتهةوأنت؟شهاد!ققاضيكيفولأنماعى.الله
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تشهف"أنالديانةفىلزمتكوقد،حسناتكمنحسنةوهو

عليك.اللهأخلىم!تكتمنىولا،علمتهبمالى

ةكقول!ا،حقكلمنذلكانبلى:الحكملهفقال

أحبفهومنهأعفيتنافان،داخلةبهعليناتدخلولكنك

عقوقك.يمكننالبماضطررتناواِن،الينا

والح،4شهادبأداءفىالحكمعلىاخيراسعيدفعزآ

الىذلكعندالحكمفأرسل،ثديداالحاحافيهاعليه

،بيدهقرطاسفىشهادتهوخ!،زمانهفقهاءمنفقيهن

ليما:وقال،الفقيهننالىودفقها،بخثمهعليهاوختم

القاضى.الىفادياها،ختمىتحتبخطىشهادكىهده

فدخلا،بش!ابنالىالثهادةبهدهالفقيهانفلإهب

-الشهودلأ،منللسماعقحودهوقتمجلممهلْىبهاعليه

فقوما،منكماسشاقد؟لهمافقال،اليهقادياها

ثفالى.اللهحفظفىراشدلن

الىوتقدم.انصرافهمابعلاالخرسعيدو!ديلجاءكم

لمالبلادملكبشهادةالمهكىلأنه،والقامد!ليرابن

اللهأصلحهالاميرعنددشهدقد،اثماضىأيها؟لهفقال

أكقوذلما،ثمال!

قالطئم،"فيه-ونظرالمثبهادة!دتاببشبراينفاخذ

شماهدفجئئى،عئدىكقبللأمضهادةهلىه:للو!ليل

.عدؤ

ألىوصضى،الثاضىمنزللقسماععندالو!ديلفدهثى

فورهمنالخ!سميدفركب،قالبمافأعلمهالخرسعيد

بهاؤنا،وأزيلسلطاننارعب:لهوقالالحكمالى

ثدسبحانهواللهإ!شهادككردعلىالقأضىهدايجترىء

واموالمدمائهمفىالامروجعل.عبادهعلىاستخلفك
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علبه.كحملهانبجبمارهدا،البك

علىويحرضهبالقاضىالحكميغرىالخرسعيدوجمل

ياحمأهذافىأناشككتوهللهالحكمفقال.بهالايقاع

لائم،لومةاللهفىثأخلىهلاوالله،صالحرجلالقاضى

عليهيصمبكانبابادونهوسد،ويلزمهعلينهيجبمافعل

.جزاءهثعالىاللهفأحسن،منهالدضل

له:وقالغضبالحكممنذلكآلضرسميدسمعولما

اللىىقضيت!قدنعم:لهالحكمفقال.منكحسبىهلىا

احتاوفيماالقاضىأعارضواللهولست،علىلككان

مثله.يدقبضفىالمسلمينأخونولا،لنفسهبه

منكاهفيمااصدقائهبعضمنلثيرابنعوكبيقد

منلافيأنهكعلمأما،3عاجزيا:عاثبهلمنفقال،فىلك

زَ!الدفععلىيجترىءكانفمن،الثسهاداتفىارالأعلى

عليهالمثمهودلبخستأعلىولمولو؟قبلتهالوالأمرشهادة

ضه.

فقد.دعليقالبىوجرأدهبشيرابنصرامةكحتاجولن

متحرزامتحرجاالامروولى،ألدولةرئششهادةرففر،

،انملماءمنكثير؟لكبرى!لما-بقبلهاأنوسعهفىوكان

دفععنالمعترضيحجمحينالأبمدالحدالىينظرومنه

ليختمل،قبولهاَعنهوفليحجم-،وخثيةهيبلأالشهادة

بلقاهاولا،البطولةهىهذه.ألسلطانويواجهالتبعلأ

.11(عظبمحط؟و.الأ

!ابلىالصَميدىالمتحالعبدالجليلالاستاذذ-لر:ملحوالة)1(

بنالحكممع-لانتبثيربنمحمدصادثةانالاسلامفىامبرىالشأيا

الئالىالقرنفىعاشبئيرابنلانواضح"سهووذلكالناصرالرحمنعبد

اثعرنالرابع!ىكانفقدالثانىالحكمأماهثصامبنالحكمأيامالهجرةمن

-!يجثسطنافكيف
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فىهاىالمعاطالوت

اهمأف!بهبايمماول

هصامبنالحكملعرض!ليفالسابقالفصلفىعرفنا

سفيتتهتمضفلمعصرهفقهاءمنمزعجةقلاقلالى

وجدتولكنها،سلامفىالهادىءالنهرتمبرسهلةرخاء

مكانكلمنالموجبهااحا!ماالعاتيةالاعإصرمن

المفرضين.منلكانالما!لرةوحيلته،القاهرةعزيمتهولولا

بعدالامريلىأنلهشاءتالحاسمةالاتدارأنولو

سننفىالسيرلواصلمباشرةالداخلالرحمنعبدجده

.هشاموالدهبمدجاءومنه،ع!اختلافلامرسوم

النقيضموقفالحكمْيقففىخاصمنحىذاكانوقد

جسميامرضايستشمرهشامكاناذ،الداخلمن

عليه،الشمورهلىاتسلطوقد،قريبعنبهروؤدأنهيظن

دوف،كطوللايمةصأيامهيظنعزوفازاهدافجحله

حم!الدينرجالالىأمرهيكلعلى-أنالثمعورهداأحره

شورىمجلسمنهمفجعلالقضاةوجلة،الفقهاءكبار

سلامتهالتىوالاطمئنان،أليهالرجوعدونأمرايقطعلا

الامرذوىانفسهمالفقهاءورأى،الدي!نيةالوجهةمن

فى!للبنفوذهموتفلفلوا،ومنمةعزةفالشثمرَواوالنهى

الماثلة،سيطرتهمالناسورأى،الحياةجوانبببنجانب
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ومنا!،الرجاءماصبحوا!بوضع،البميدونمودهم

فيماشأنهمافُنوأصبح،الاند-لسىالمجقعفىإلاصل

هشامعصرئكلهذلكلهمدام!ويتركونيأخذون

.-"هانئينالمجدفرضعوا-أفاويق-الداخلالرحمنمبدابن

الحكمابنهوترك،ربه؟لىمضىقدهشاماولكن

فىكانوقد-الشاب،كاوالامَيربمدهالسلطابئ.-بنلهأمرا

صفلاتجاربهتصقلهلمعمرهمنوالغشرينالسادسة

تاالا،واختبارمصادمةعنالاحداثمنطقفيهيعى

،المودصلبألحزمقوى-كاقالباكرةالحداثةهذهمع

،ففاظهوجدهأبيهمسلكىبينوازنوقد،اميرصحب

الايريراهمأناسبينامرهعلىعفلوباوالدهيصبحأن

نفىوذمغتصبين،السلطاندائرةعنبحيدينالجديد

في!مالحكمرأىهذا!ا،ندلسىفىالكلمةساحب

هذا.الراى-نطاقوفىأم.مصيبا!لانمخطئاواعتقاده

.!الفقهاءيجانبأنعلىصمم

يقرأوعلمثقافةصاحب-ذلكمع-الايركانوقد

ويجاذبا،قطارشتىفىاؤنفاتانفائىعنويبحثكيما

نأدونوالادبوالثرعالمقلحديثوالادباءالملماء

وهو!الفكرىوالبحثالحلمىالسمردائرةبهميتقدى

مجرياالخلواتالىويخرج،بالصيديولعشجاعذلكمع

الندماءمنطائفةوله،الوحوشأسفىاحتيالهفنون

فالاص-ير!والفيلسوؤءوالشاعروالاديبالمضنىفيهم

وثقافتهوبأسهعزمهفىومثله،.الافانينجمالافقمتسع

.القيادمنهبسهللامراميهصاحوانفماله2وبمد

ولابد!وخصومهبالامير-يتربصصمبثائكموقف-
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اساليباخفقتان،عفريقينبينالحمراءالواقحةتقعان

-!فالخلات،واقمةمحالةلاوهىوالمحانعةالكياسة

الاحتيالأساليبممه+ثجدىبحيثالهوةوبعدالاشاع

كلاأنصيماولا،أخرموقففىأجدتاذاوالكلياسة

!الإحدهماولابد،عليةمصمم،بحقهعقشنحالفريقين

.إالخلاتفينحسميتغلب

الحقانعرفنااذاذاكهفىواضحالموقفهذاوكفسرر

واعتقاد!حميةعنلنفسهفريقكليدعيهالقضيةهذهفى

4إ،الداخلحفيدنفسهيرىأطوائهصيمفىفالحبم

الكلمةذوالمطلقالحاكمبهيتعتعمابجميعيتمتعأن

لمثيثتهةرادولا،لحكمهممقبلا،المطاعفذةأوالامرولم

مملكئهفىيقوماثرقفىالرشيدهارونومعاصره

فىبالبرامكلةأطاحوقد،سوأهاليهيتسامىلامقاما

فسلم،سلطانونفوذشكيمةقوةماهموهموليلةيوم

فىالفقهاءتمكنومهما!شريكدونخالصاالحكمله

وممما،يريدونحيثالىكلمتهمفاعتدتأبيهعهد

القريبالىصيتهموامتد،الدولةفىرئالتهمعظمت

،المشرقفىالبرامكةمبلغيبلفوافلنالاصقاعفىوالبمبد

نحاأثرمنلهميبقلمعصفاالرشيدبهموقدعصف

قالحكمباماكنهمالفقهاءثثبثولئن،ناهضمنهمنهض

.بغدادفىالبرامكهمالقىالاندلىفىفسيلقون

يتوقد!جمرانفسهفىتتقدالحكمأحاسيسهىكلك

ولكنهمزاويتهمنألامرالىينظرونفلاالفقهاءأما

الراشدةالخلافةوأنالشورىدينالاسلامأنيملمون
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وأعثماناوعراوبكرابوبهانفردمطلقاحكماكلكنلم

قالوجلعزاللهوان،واذعاناستشارةدونعلى

واولىالرسولوأطيعوااللهأطيموامنوا2الذينيأيها"

والرلبول"اللهالىفردوهشىءقكنازعتمفانمنكمالامر

اولىوجمل،الحكممصدرئوالسنةن2القرجبلانما

يقومون،والسلاطينالحكامعلىقوامينالحلماءمنالامر

الرصمنعبدوما،يعدلونوبهبالحقوبهدونالمعوج

رهبةعنبالامرقام،متجبرغاصبالارأيهمفىالداخل

واسكت،الراضدةالخلافةمنهجفخالفوجبروت

بطشهثورهبة،جندهوبض،سيفهبمقبضالث!ورى

فىالاعلىاثعلويراه،حلىوهيحذوالحكمذاوهاهو

منأيديهمفنفضوالهكطامنواولئن،ابيهدونالامارة

ف!و،عليهزادربمابل،الداخلعهدليعيدن،الامو

أمامهقفتحمشار!لةالحلومفىوله،واطلاعثقافةذو

.والاحتيالالدهاءمنافذ

المويصةالقضيةهذهئالملتبسالحقممضلةهىتلك

الهوى،الرأىبعيناليهنظراذايتعددلاواحدوالحق

وثعليل،تأويلدونالصريحالاسلامبابمناليهوأتى

وتضاربالمنازعباختلاتيتمددالقضيةهذهفىْولكنه

يتلمسوالجاهالرياسةعلىحريصالفريقينفكلاالاهواء

.إالاصطداممنءولابداوالئاييدالطفرأسبابلهما

المرجفةبالدعاياتالمتوقعةالحرببدأتوقد

خروجعنتتحدثالالسنةفمضت،المفرضةوالثائعات

هللغناءواستماعهالندماءواصطحابهللصيدالحكم

ثحدثحتىالامروزاد،الفلسفيةللكتبوقراءته
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الولوعؤالحان،وامأسالخمرمجالسعنالمرجنون

قوموذهب!والغلمانالصارىوحديث،والصبابة

قيامقمونوبتو،وامرامةالفضيلةعهودعلىبتحسرون

منويقِترفمحارممنيرككبلماالحكمعصرفىالساعة

.والدروبالازقةفىالعامةالىالحديثمضىلم!ثام2

سحنوالمليبماالرؤساءانتقادفى!لامنةرغبةالناسوفى

امارةفىىعنيسوءبنىءيلمونيكالمحونفماالحاكمين

فىيتناقلونهومضوا،مكببرامضخماأذاعوهالاجاهأو-

الامررحديثوأصبح،اميلطفححتىومبالفةكزايد

الفقهاءوحرص.والدهماءالسوقهوسمرالافواهمضفة

ك!ثأحتىسخطمنيحلنونبماالدائمهاستمرارعلى

والسخرية،بالتصفيقالاميرموكبفقابلوأ،الحامة

فىفصار!بالحصباءوقدفوهوديتخلقهفىواتهموه

نرجا،الضيقمنيتلمسوأخد،الخلاصيتطلبمأزق

لوكأةعلىيومذاتصحاحتى،ماكاهيعرفأندون

الثواروكانالفقهاءجماعةيقودها،القصركقتحمهائجة

يحطمونفأخدوا،لقرطبةألجنوبىالربضنأهلمنَ

حرمهعن*يرحراسودافعالناوويشعلون،النوافلى

يتوال!!والتحظيم،كشتدالئورةومن،دفاعأ!درم

الحكبمساعلأأنللثاثرين.خيلحتى،كتفاقموالفوضى

شمالعنيدهمهالخطبفوجدالامرونظو،لادنتقد

بصضينسحبأنهىبارعةحيلةعنفىهنهفتفتق،ويمين

يأكونحيثالمامهالىبالانفماممتظاهرينالحرس

.النيرانبهاِفيشعلونالربضمسا!لن

فىكثبعنثثتملالنارفوجدواالثائرونونظر

!رمةموس-"-511-
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واموالهماصب!وأطفالهمنساءهمانوعلموا،ْمنازلهم

ولكنهم،الحريقيطفئونديارهمالىففرواللهيبطعمة

الحرسجيىعليهمأطبقاذالكماشةفكىبينوقعوا

حبنيتمقبونهماخلىواومنالناريثعلونكانواممن

صقالتفباعثالمفأجاةذهولوكان،القصرتركوا

واخلىتهمحصداالحكمسيوتفحصدثهموالاضطراب

-منكبيرعددفنىحتىهوادةاوشفقةدونرماخه

رؤسائهـممنثلاثمائةوصلب،دورهموهدمتالثائرين

الصها6وذاق!وارهابالنكيلااصفلالىرءوسهممدلاة

كسبل،السيوفجزرمالر!لهموالشدةالهولمى

حظ4لحسنالمعركةمننجاومن،الطرقاتفىدماؤهم

اصرثم!الماجلالموتيلحقهكيلاوالاختفاءالهروبثر3

الىأهلهمنبقىمنوترحيلالربضمنازلبهدمالحبهم

!بفاسنزلواحيثافريقيةشمال

الفقهاءثورةوخمدت،حاسموجهعلىالصراعأنتهى

ش.طالوتالمامىالفقيماو،طن!بعدهقيامةل!خمودا

ا-ماماالئوبىةف!اسهمواممنالممافرىالففارعبد

لدىمستخفيابالفرارفلاذالنجاةلهكتبتثمخطيرا

ستسمفهبا)صفوألاياموظن!الكتابمن-أهلممارنجهلعض

بمدأثراالثورةودصبحخالثائرةكهدلماخإقحمةوال

موقفهعلىجديديطرأأندون؟يمضىالزمناولكنعين

يرىالكتابىحينالجمرمثلعلىيتقلبوالفقيلا،الضانق

يستطدحاندونشهرورأءشهراون!تهايواءه-يتحمل

لهيطولطانيعقلفلنعامالىامتدانأمروهو!مكافأكه

،والدنياوالترقبالانتظاروراءوماذا!خر2عامالىالامد

--ا.16-
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!ددرمنأراحهشاءوانأطلقهشاءانالحكم!ئيا

الثرفوقوع،الموقفمواجهةمناذنلابد،!ختفاء

القرطبىالبسامابوكاناذاوبخاصةاانتظارهمن،هون

أخلى،عنه،الكبررالفقيهكليلىكان-وقدالحكموزيرحئهو

اليهطربقهاذنفهوإ!وبرزجلىحتى،ممملمبدهلأعلى

الريحكأتىانرعى،!به!قويهونأمرهفىخ!فع

عنيف.اعصارنجعدالمرهقةالسفينةكشتهى!ا

طاليابماساتهوأعلمهامبيرتلميلىهالىالفقيهبعث؟ْ

والضعفالخلعىالاسفافالوزلر-منوكان!قن!فاعمه

سيصبحأستاذهعلىالعثووأنتخيلبحيثأففسى

بثأنهلهيدعىوذهب،بلقائهفحجل،.لايزهفيلفى

مختفياالمعافرىظالوتعلىعئرحتىوأرصادهغبونه

فىالكثفبلىلوقد!مةاللىأهلصحابتهِمنأحدبيت/ق

للحكبمقالثمامكانهالىاهتدىحتىمابلىلمخبئهكن

كبثىفىسيدىيااذنرأيككيفأما!لرابتسامق!

طوبل!عاممنلى،ملىودعلىاسمين

هداتمنلىالحكمأنوجهلذلكالبسامابنقالكا

،الانتقامفىافراطهعلىالندميستثعركانألئورة

رأىحينأضطراراذلكالىاضطربأنهنفسهويحلل

وقدادمهاراقةبنيريرضونولارأسهيطلبونالثوار

انفما!الماصفةخمودبعدالصفحالىنفسهممالت

بجوارهكرسىالىاجلسهحتىطالوتعلىعينه؟قعت

نألوأخبرنى:ياطالوت":مهلىبعتابئلهققال

والاكرامالبرقيزيدأ!دانالقصرهلىامالكابنكأوأباك

!فلحاجةقطعلىقدمتهل،بكأفملهماكنتظى

2-ا-ا-7
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اعدكثالمأاسعافكالىسارعتالالغ!كاونفسك

بابكالىفقصدتزوجتكثتوءفألمأمراتعلتك

مع!،انمرفتثمالربضمنراجلاجنازثهافىومشيت

لىوهلىا،منكبلغفمافىامنزلكادخلتكحتىراجلا

واباحةسترىوهتكدمىبسفكالاكرضلمان.عندك

ه"احرعتى

يقولوزيرهالىالتفتلمالايروجهفىالفضبفظهر

املمنرجل:بسامأبايالأ!وسخريةاستهزاءفى

وخاطر،والعلمالدينمنمحلهفيهحفظالكتاب

كنشبنىانواردت،معىوولدهومالهواهلهبنفسه

رابتلافوالله،بميداعنيأخرج،عليهنادمأنافيما

حيثالىممزولامدحوراالوزيرفخرج،أبداوجهالك

رجحةالا

للميدهعلىالفضبمنفأدركه!وسمعطالوتراى

غلرثم،عينيهولمعانوجههاحمزارفىظهرماالماق

الحكم!اذنمنتظريخرقانماقتهضشعوره

.هدوءفىلهوقال،ْمودعاخلفهسمىالامرومن

يجبهفلماكثاءكماتفضبنىأنإولك،وأبركسأصلك

11لثىءالفقيه

اعتقاد.منخالصبوحىالرجلينكلاثصرتلقد

وكر!حه،وعفوهدسامحهالاندل!ىالايرفىنكبركناواذا

أنهبحنقدبمااستمصامهالمالكىالفقبهفىنكبرفاننا

واكراجعد،نالسيوتولمعتالإسنةبرقتحينالحق

موففامنويإله!استخداء

شه،ماصاحبهمنيمعانلامتوقحاالحكمذلكقال

ةانفسهقرارةفىمعتقدا-لانطالوتولكن!الاعتدار

-ااقي-
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مريةلاحقالفقهاءثورةوان،للامارةيصلحلاالحكلم

اعندادفىفأجابفبه

منلىيخرامقالاالوقتهلىافىلنف!ىأجدما"

صنعتهماكلعندىينفمكفلمللهابفضتك،الصدق

.،لاجلى

النفىشمورهانغير،طالوتلردالحكما!لتأب

المتسامحلهجةفىفقالعليهفغلبقدالانتقامبكراهية

الفقيه:يستمطفالراغب

قدصرفنىأجلهمنأبفضتنىالذىأنياطالوتاعلم"

لركتلاواللهاللهحفظفىمنا3فانصرف،عقابكعن

اللهث!اءانحياكىطيلهجانبكفىعليهكنتومابرك

."!يكنلم!لانالذىوليت

وبخاصة،بالسكوتيقنعبطالوتِانالاليق!دانلقد

الإمير،استرضاءالىبدء؟ىبادىءالساعىهوكاناذا

يخرفىفقاليليقعمااخرجتهقدالنفسيةكوركهولكن

-:اكمراث

بكلنلملوفأقولاناامايكنلمكاناللىىليتكقول

!الكخ!اكان

الحددثعجرىيغررأنوأرادمتضايقاالحكمفأطرق

المغضباللفقيهفقال

ء!أالبسامأبوبكظفراين

لصنةبنفسىاظفركهأنا،بىماظفروالله،طالوتفقال

وبينه!بينى!لانتعلمية

فىاستترتوأينأمتمجباالحكمفقالكلميلىىفهو

!أالطوللعامك

رعي!الكتل!أهلعنرجلعند!لنت:طالوتفقالُ

.ازمامىوصانمكانى

--9111

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


سبيدلمنذرلنا

المودةقفهو!وا

الخطباءينالبلوطىسعيدبنالمندراسميتألق

.المشهودةمواقفهمعنالتارض!يتحدثالدينوالقضاة

مؤلفثه،ودقةأدبهوسمولسانهفصاحةالىكانفقد

لائم،لومةفيهيخشىلاالحقفىجريئا،اشعلرهورقة

عاطفة،بهكميلأو،هوىالىيجنحفلاالحكمفىعادلا

السمحةحسنالىءهداالخادعةالمظاهرعنعزوفازاهدا

الصيت.وبد

علىوكتلمد،بالاندلسالخطيبالقاضىنثأوقد

بلادالىالسيراخدثم.والادباءالفقهاءمنجهابذكها

!لثرةأوراقاونسخوالرواةالملماءمنكث!افلقىالمشرق

فنكلمنحاملاالاندلسالىورجع.وسمعترأمما

الصهمحمكانهالعلماءلهفعرف،مشتهاةطيبةثمارا

فىوقمنلهلما،.عاليةمنزلةبينهمالادباءوأنزلهوالدين

حافلةوروالة،بالشعربص!ونقدالفهمفىجيد

ثزداناتندرلعهدالاندلسو!لانت.والتار-للادب

جمعمقداماجريئاملكاو!دان،النامرالرحمنعبدبسلطان

ءالصليبيةوهاجم،الثائرةالفتنوأسكن،المتفرقةالكلمة

حولهفتجممت،والمساواةالحضارةألوية-ون!ثرالزاحفة

اليهفخفوا،الملوكمنومماصروهأعداؤهوخافه،القلوب
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وقد،عطفهوشملقون،ود"يخطبونالنالرةبالهدايا

علماوقربعتهابفدادنظ!ة،ملكهعاصمةقرطبةجعل

الجسورهواقام،القصوربهانناد،وحضارةوثقافة

وارتدت،زينتهااخذتحتىوالرياضالحدائقمنوأكثر

الباهـصبجمالهاالناسوثحدث،والمطارفالحللأبهح

تجميلهافىوتاُنبئالزهراءبنىوقد،العجيبو!حرها

وزفع،الكفايةذوىانهندشنلهافحشدبارعالأنقا

عليهاوخلع،الصافيةالجداول.واجرى،الماليةالقباب

.السلطانوجلالالملكعظمةعنكنبىءناضرةعاطرةالوانا

ومهد،الناصرصدفىالاندلسالىالمنذررجعوقد

،شه!ةمناسبةفىنجمهفتألقالسحادةطريقالح!له

حاملاالخليغة"لزيارةخفقدالرومملكهـسولأناذ

فف3احتفاللاستقبالهفأقيم،والتحفالهداياانفس

وأعيانوالامراءالفقهاءوحضر،الناسلهمجموعيومفى

الاديبطكقدنمثنملباسوافنى،مظهرأجملفىالدولة

الافتتاحكلمةليلقى،القالىعلىابوَ،الكب!الرواية

صحابةالناسوغشيتْ،الرهبةوأخدكهالموقففبهره

و!قطعت.كلماكهلسانهتلجلجحينوالاستحياءالخجلمن

فصمدسحيدبنالمندرنهضراكواذ،وجههواحمر

اففالفأبرز،جيدبحدبثالكلامووصلالمنبرالى

اللهنعموعدد،افمالهوقرر،مأثرهعنوثحدثالناصر

والخثيةالرهبةأورثبمااعداءهمودوعد،المسلمننعلى

الساحر،الخطيبالىالانظاوفالجهت،القلوبفى

فىالخطابة-اليهفأسندالناعرعينفىمكانتهوعظمت

فابرز،قرطبةفىالجماعةقاضىعينهثم،الجامعالمسجد

البليغةالمواعفمنوأرسل،وكالررابلاننهةا،ولىافى

161،--
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ءالثانيةفىكانْ!لما،المضاجحوإقضى،الافئدةرفقما-

ويأصرونالمنكرعنينهونالدينالعقاعلاممنحلما

كتببهالتعطرْناصعةمواقفدلكفىولهبالمعروف

.الاسلامفىالقضاءمجالسبهاو.كزدان،التاهـ!

مححولهالقضاءفىالنراهةمثالالمندركان،أجل

وهو،عدةموإتالحقالزمهفقدرائمةخرائبالنامر

جميصالملوك!دانفقد،ودكتاكوريتهسلطانهفىهومن

معقبلا،بأحكامهممنفردينوغربيينثرقين،لعهده

السطه-منمالهموسع،يبرمونلمانقضولاوراءهم

الناصرامامالمندروقففقد،القاهروالبطش،المارمة

وونهيقلصلاحااطهخشيةويتضذ،وحدهالحقليزيد

ناينتظربماالمواذبعليهرجحتعهما،سلاحكل

البصرصحيحالنظردقيقالناصروكان،عنهثتمخض

بالحنقوالمتظاحر،المحابىءالمداهنيعلمفهو،برجاله

نمومغ،ربهمرضاةابتعاءبالحقوالمحتصم،ورباء!!ممة

وخدوسنزاهتهمنواثقا،المنل!رحكمعلىينزلكانفقد

يجاهرونبمننفخرانلناكانواذا،1الشوائبمنحكمه

ايضانمجبفانناخشيةاورهبةدونالقضاةصبالحق

،ءالخلفمناحسنهفيتبعوقالقولي!ستمعونبمن
/..اوالملوك

بها،فهام،قلبهملكتنسائهمنحظيةللناصركان

ان3لهعنلم.جميلاقصرالهافبئى،-برغبالهاوكلف

دارايشترىأنفأواد،ومقاصرهشرفاثهفىيتوسع

فقال،للىلثهالمالبمضوعرض،الايتاملبحضمحاورة

سعيد،بنمنلىرالظضىبا؟نالاالبيعينفذلاانه:(لوصى

فى.الحماعةقاضىفهو،ورعايتهجعره-فىالايتامانافى

-122-

http://www.al-maktabeh.com



الىالخليفةفبمث،والانفاذبالتصرفواولى؟المسلين

الخلعفة.لرسولالبلوطىفقال،البيعانفاذسالهالقاضى

ال!اجة:منهالوجوهالايصحلاالايتامعلىابيغان

فبطةمنمالفىالرغبةأو،الشديدالضمفاو،الملحة

ضمفبالدارولا،لنقدحاجةآبالايتاوليس.مركجاةِ

ام!رأعطاهمفان،مكانهافهلىاالغبطةواما،فتزال

الرسولوطار.فلاوالاالبيعانفدت،كئيراالمؤمننن

وخاف،لثرائافىزهدافظهر،الخليفةالىبالخبر

الدارابنقضفأمر،الثراءعلىالخليفةيصممأنالقاضى

فىالصيفةعرضهممابأكثروحدمافبيحتانقاضهاوبيع

وناقشهالقاضىوأصتدمى،الناصرملىذلكفعز.الشراء

اخدتلقدحميدةجراةفىالمندرلهفقال.المنزلهدمق

وجلعزاللهبقولهدمهافى

فأردتالبحرفىيعملونلمسايهنفكانتالسفينةاما"

،،فصباسفينةكلداخلىملكوراءهموكانأعيبهاان

الانقاضفىقبضتوقدمحقوذبماليقدرهالمومقومك

الخلإفةفتدبر،للايتامالارضوبقيت،منهأكثروحدها

اخلاصهوعلم،القاضىلدىالنيةصدقوادركقليلاالامر

المدالة.الىبالانقيادأولىنحنلهفقالالحقاكباعفى

.3والاسلاالعدلعنالجماعةياقاضىضرااللهوجزاك

وبأمثال.-منصفوملك،عادلقاضىمن!لريمموقف

واحدقرنقوبلخالاسلاماعتزالجربئةالمواففهده

المندزانبل،قرونلمانيةفىالرومانيةالدولةثبلغهمالم

قهر.الخليفةلاعمالناقدانفسهرصدقدالعظيم

أعماليتتبعبل،وحدهالقضاءفىالعدلباقامةيكتفى،

مالعمليطمئنلمفافىا،رايهفىوسيثهاحسنهاالناصر

-ت!123
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منبشمنواتخلى،الاشهادرءولىعلىبمحاربتهجاهر

مهص-،،المنكرعنوينهىبالمعروفيصدعمذياعاالجمعة

يشعرفلا،القلقضمروهيسكنأنوحسبه،النتائج،كانت

الناصركانوقد،والاغضاءا/ل!سكوتعلىؤنبهبوحز

الجهدئوأفرغالزهراءفبنى،والزخرفهبالممارةكلفا

احسنطىالشماءقمورهاوأقام،وابداعهاكزيينها

المسجدقالجممةحضورعنذلكشغلهحش،طراز

الموعظةيلقىأنالقاضىفأرادمتماقباتعراتثلاثالجامع

حافنهجمعةفىللصلاةالخليفهَحضوروانتهزالز؟جرة

ثعبتونية2ر!بكلأتبنونلأاللهبقولظبتهوِبدأ

بطشتمبطشتمواذاكخلدونلبلكممصانعوكتخدون

بمماامد!!لمالدىواتقواوأطيعوناللهفاتقواجبارين

أخافانى،وعيونوجناتوبنيزبأنعامامدكم،كعل!ون

يضهى،قاسبكلامذلكاتبعثم"بثظيميومعدابعليكم

فالثموندمالخليفةبكىحتىوالتبذيرالالمرافعن

كرويصىفىالمنذرأصتلقدالحكمونجلهعهدهلولى

ولؤلهفقال.ابداالجمعةخلنهأصلىلاوالله،وازعاجى

كأالناءفرجع.وايقافهعزلهمنيمنعكاللىىوعا:العهد

فىسعيدابنامثلويلك:وقالويقينهايمانهالى

كلناكبة؟رضاء-نفسفىيعزل،وفضلهوعلمهووعه

وانى؟يكونمالاهلىا!القصدغرسالكة،الرشاد

يومشفيماوبينهبينىأجعلألاوجلعزاللهمنلاستحى

ندبهرهبالغسموهدا.سعيدبنالمندرمثلالقيامة

للناصر.بابفخر

-؟.12-
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-اولو،ونباهةقدراالمنصفننعيونفىزادهوقد

بالم!ج!الخطابةعنسعيدبنالمنلىروعزلعهدهولىالى

،حدادبألسنةالناسوسلقه،أخرجرعالا!دتسبالجامع

وكأمركدمرمنفتلىمر-،وكماديهاصافهالدولةفىفداع

عزاللهوأرضبى،كلهذلكثلافىولكنه..كأمرمنعليه

بهدوءالنصيحةدقبلئم،ومرشدهواعظهفىوجل

يلىكرهاوكانالفضبسورةعنهسكنتانبعد،واذعان

.واعجاببمحمدةللمنذر

،ز!لل!ويضعدولتهرجاليزنكانالناصرأنعلى

بنفسياكهـبمويلم،-ومنازعهمالفقهاءتيعرفهواللائقمنزله

خبمنضمائرهمفىبماينطقليكادحتىالمتباينة

باللىهبوصفحه،فخماقصرابنىوقد،وكراهية

البراقة،هبيةاللىبالالوانسقوفهوزخرف،والفضة

عليءالثناءفىفبالفواعنهوسألهمرجالهكباراليهدعا3

مفاكنهدعدادفىالملقلهمشاءماوأسهبوا،وكمالهأبداعه

ناالمنلىردخللمطائراسرررابتقرجمظهمفسر،ومباهجه

فمتأله،لحمحهعلىثنحدرودموعهسا!لناواجماسعمد

السقفالىفأشار،الحزنوقتغرفىحزنهاعنالخليفة

نأظننتمااؤمنيناأمرياوقالالوضىءالدهبى

بهونضلكاللهأكاكمامع،المبلغهلىابكيبلغالشيطان

امافرين.بنازلنزلتحتى،العافيعلى

فقالةويلك:تقولماذاانظر:وصاحالناصرفانزعح

.يكونأيئولولالأوجلعزاللهقولكرتتلىألا:المنذر

سقفا،لبيوتهمبالرحمنيكفرلمنلجطناواحدةامةالناس
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وصراابواباولبيوكهم،يظهرونعليهاومعارجفخه.!

الدنياالحياةمتاعلماذلكِكلوانوزخرفايتكئونعليها

راسبماونكسالخليفةفوجم"للمتقنربكعندوا؟خرة

اعين.ناصحمنيخرااللهجزاك:قالثممعتبرا

ابرثم،لساعتهفأزالهالذهبىالزخرتالىونهضر

تنميق!ولابهرونقلا،عادباطلاءالقبةبطلاء

كاريخهلعطرسميَدبنللمندرالخالدةالمواقفبهده

مالق!4والاجلاليالاكبارمنحيالهفىولقى،والمد!بالثناء

مثلاكانفقدريبولا.والاطراءالتعظيممنمماكهبحد

وقد،وورع!ونزاهةوفصاحةفقهاالاسلاملعالمرفيعا

وحفظوااحكامهفدرسواوفقهاؤهاالدولةقضاةبهائتم

الحق.عنذيادهبهرهمفقدالرعيةمنالعامةاما،ظبه

حولهفتجمعواوأمرائهاالدولةلكبراءبالمرصادووقوفه

حتىطويلةمدةالمطرامتنعوقد.الثدائدئبهولاروا

القاضىعلىالملأفتزاحمالينابيع-،ءوغاضتالانهارجفت

خطبتفخطبهمالعراءالىبهموخرج،مستجرين

الحاضرين،فأبكىوبكىخاشعاوعظاْووعظهم،مؤثرة

انهمارا.الفيثوانهمر،السحبفتجمحتاللهاذنثم

الاوديةِ،ومسايل،العشبومنابتالا!دامعلىشديدا

أجاباذ،الخاطرمبتهجالعنقريرمنزلهالىورجع

الانهاردتقاذفه،زاخربفيضالبلادوغمر،دعوتهالله

.الارواحوانقد،عواتاواحيا،جديبافأخصب

،النادرةجيدالبديهةحاضركلهذلكالىاننلى!وكان

بلاغةمنوبهاوضر.اللغةدقائقفىا!عركاالرقيقينظم

بالناسفة3معرالشرقالىرحلتهأفادكهوقد،وكصريف

-126-
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ومناظره،للائمةومافهة،البلدانبشئونودراية

ربفةمنوكحرر،بيانهوسلسعقلهفنضج،للملماء

أنسةبنمالكلملىهبالافتاءفىيتقيدلافكان،الجمود

فقهيهسمعةواكتشب،وعللوحللووازنقارنبل

خطب،منماروىلتقراوانك،والانتاءللامامةرشحته

للمقريزىالطيبونفح،لياقوتالادباءمعجمقىوأشماره

،والاسلوب،الرائعالممنىفتجد،للفتح!الانفسومطمح

!لث!.ذلكوكل،اليص!والذوق،البليغ

--127-
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لسلامابنعبدلمحؤا

العلماءسصلطان

!لانفقد،الملماءسلطانأنهعلىعصرهنقهاءاجمع

جوانبهاوالساعفروعهااختلاتعلىالملوممنالشيخ

الففءفىالكثيرةالمؤلفات!لتبفقد.رفيعةبمنزلة

كما.،والبلاغةوالحديثوالتفس!والتوحيدوالاصول

وكنسل!فزهد،وعمليةعلميةمثار!دةالتصوففىشارك

يهـقلمالمزأنوالحق،والمقاماتالمواجدفىوكتب

بمنالدولةسلطانكانفقد.وحدهمالحلماءسلطان

-إ؟وأمراءملوكمنفيها

عنوالنهىبالمعروفبالامرالقائمبأنهعرتأنهحتى

الدهشىةمئارالحقفىجرأتهوكانت،زمانهفىالمنكر

ولم،بحقهممتزاالطفاةمن!ثرصمففقد،والعجب

غياهبفىبهالقىوقدبردهديدارهابفىلكفىيمنمه

هـصكابدهماإنبل،ومهابةثقةيلاازدادفماالسجن

فىالألممرارهّفاستعلىبوجراةصلابةاورثهقدالمحن

خشعحتىالظلمةيكافحمبدئهعلىوظل،اللهسبيل

وسلطاتمصرفىالدولةسيدوأصبحلارادكهالجميع
.الناس

أنمتهاعلىالملمفدرس،بدمشقالفقيههدانشأوقد

-ا.كبمفي-
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بئالدوجمال،عسا!لربنالدينفخر،.مثلالثقات

بفدادإلىإرتحلثم،الامدىالدينوسيف،الخراسانى

جمبلدكهالىوعادفقهاءهاوجالس،علماءهافثافه

لىوبرع،علمىدوىلهفانتشر،الدرايةواسعالمعرفة

ضصهاده،الاجتهادمركبةبلغحتىفائقةبراعةالفقه

هـنانفسهمالفقهاءمن!لث!وعزل،معاصربهمنالائمة

عنهلصدربمامكتفين-ْالمندرىكالحاف!-الفتوى

.أحكاممن

طلىياصامنبرهامنفلأنخذ،فى.دمثقالخطابةولىوقد

،والخرافاتالبدعويدحضالباطلعلىالحرببهشن

وسثظمت،جانبهخيفحتىالرؤساءمنالطفيانويواجه

بقرةليعجبالثحيخمواقفيبحثالذىوان،رهبته

اشدامنهفخلقت،عليهسيطرتالتىالخارقةالأبمان

حتىمنبرهعلىالعزيزأرفما!الحكامأمامهيفرغضوبا

الحربوكقوم،الضلالويتزعزع،ءالباطللرثجف

الحومةمنال!ثيخويخرج،وخصومهالحقبينالمارمة

اقفهمرببمضألموهأنلىا،الراسعالى،النصرءؤزر

عفةلهالمكونأمكنماالزمنىثرقيبهامراعياالناصعة

السمعاابقىأوتلبلهكانلمنلالفة

وله،دمشقسلطانالعادلبنموسيفالاشرالملك!لان

وكاز،.،والرؤساءللملوكماوالسيطرةالنفودْعىلط

ولشمد،القوىايمانهيقدرفهورفيعةمنزلةعندهللمغ

ول!.،،والخرافاتالبدعأصحابمنالفرمراقفه

فلىهه9فارغةفتنهبدمشقانارواقدالمبتدعة-.،حماعة

-.وأصوأتبحروفالله!مان:بقولون

!وكحزب،كلحتهاطائللاح!ثوبةلجاجةواندفموا-فى

-9*.-
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السلطاناقناعفىأفلرواوقد.بازا!مفربقينالعامة

ا!فباثارتقوةبمزازرته؟را!مْفاكتسبواالاشرف

!اربةالتتارجيوشبهثتجمعوقتنى،والثهريج

ثورةالمتدعنِنهؤلاءعلىالعزفثار،-بدمشقالمسلمين

أضدركما.صاحقاتندبدامنبرهفوقبهموندد،عارمة

مناثاروهفيماوالجماعةالسلفمدهبفيهايقررفتوى

عليه،السلطاناغضابفىهؤلاءأفلحوقد!الضجيج

،حادةومساجلاتمناقشاتالشيخوبينبينهفقامت

الامرفصدد،جانب!يلنأوقياداالمزفيهايسلسلم

ببيته،واعتقاله،الفتوىمنوحرمانه،الخطابةمنبمزله

السلطانلهفاعتدر،بدهعلىأخيراظهرقدالحقومن

الفرصة،هلىهالعزناهنبل-الانجرمرضهفىو!لان-

والامر،للنصيحةمجلاف3بلاشراجتباعهمنواكخلى

:للسلطانوقالبالمعروف

الملكلمحاربةالجيوشوكجمعالدخرةثمد-لأكيف

مسلمونوجنوده،اخوكوهومصرسلطانامامل

يرجبملا3لىعاخلاففىالطاهرةالدماءفتضيع!كجنودك

التتارجيوشان!اوالخسرانالنكبهبغر*سلامعلى

الخطردرءعلىثتعاوناأنبكماواولىالمسلمينبلادكخوض

الجميع.واعجاباللهمثوبةفتنلاالزاحف

أقنصءحتىمحويضبالرجلأفخلصالشيخزالوعا

موقفو!لان،وا!نالرألمحارموأبظلاخيهعنالمزمفثش

فائلا؟"فردفاديناربألتالسلطانلهأمرْحينرائماالعز

/ْ!ْالحياةعوضمنْ؟ءبمثع6لدرهفلا،للهاحتفاءهدا

النكرعنْو"شهىدألمعووْلىدأمرمئبوهالىالمزرجم

!ررفئالفشادبتعقبأننفسهعلىل!2وقد،كمهده

-.!ا-
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وفد!دووهجلمهماباطلعنلسالهيقطعفلا،هرصلى

اسماعيقالصلحم!عهاجنفادحهلحبهبلح!تقلزلت

لحا!،شدي!حلا!اروبالدينلجمومشبخيهو!ب

يعدوهانعلىالصيبينمنْالمرلجهلصلحسعهعى

السمي!،لأو"صيلىا"اليهمويلممحرملثمن

اناالصميبيونيلبتودم،الهسلمنبلادمنوعررهما

نمىلبحتونوأحدوا،المماهدةبممتضدمتتىدحموا

الملينةلمحاربهبهأنفسهمويعدونينشرولهالسلاح

وللىد،السلاحبيعبتحبريم!التىالعزعدىددلىفمظم

المنبراعنلىممم،-وثروسهمجاله!ا!ماعيلبالصالح

يعبااندونالفادرالسلطانعلىوسخطهلبرمهليحلن

ا!فاترعحينةبالملىالعزلورةوانتث!رت،يتهمدهبارهاب

وحبطبعزلهامراوأصلىر،ثلىيلىاالصالحَانزعاجا

علىيطلقهانللملكفبلىا،استغحالاالاالئورةزادتفما

وقلوباللهكنانةألىالمزوخرجدمث!ينادرأن

السلطا!وخاف!كث!ونخلفهساروقلى،ككبعهالثنامين

فاريل،العزدخلهااذ،بمصرخيانتهحلىيثينتثرأن

يستكينانعلىمنصبهالىالعودةعلىيصالحهمناليه

!يلى.ويقبللللطان

والله:يهصاحصتىالرصولكلاآيسمعالعركادوعا

يلىيه!دقبيلىعلىفضلاايلىىالصالحقبلأتأقبل!

.وادفىوأناوادفىفهوصاحبكال!ارجعبابنى

مجلىهاليهاسبقهوقلى،مصرالىال!يمالرجلرحل

المظيمالمحلىثوكان،بالاجلالالعطاءفاستقبله،وفقهه

اجلالاعنهافامتنع،بهاالفتياصامصالمنلىرىالحافف

الصالحالسلطانمحبةمنكيراالخيخوراى.لملمه

هـلغبةموا!-131-9-
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والقضاءعمروبجامعالخطابةو،5ارَبهوعنايتهايوب

الزائرحولالقلوبوالتفت،القبلىْوالوجهبمصر

-القلوبواشرقت،علمهمنالمقولفار!وت،الجديد

ولنهى،بالمعروفبامرالميهودشننطعلىوساز،بنوره

.جدلدابالفم!طاهـعلىلاعامنبرهمن.والخذ،المنكرعن

بينة،عنهلكمنليهلك"ألحجحويقيمالنلىربهيرسل

الرجل-نفوذيمظمإنهوطبيعى.دابينهسحىجمنويحيا

فلم،.-مرضناثهفىالجاهدجهدهوبلىل،بربهو.كأوقد

دوف،فسادواستئصال.،بضمحاربةفىرهبتتاْخلىه

عيد،يومفىأيوبالصالحصديقهعلىصباحذاتمر

والجنود،قومهعلىوخرج،زينتهالسلطاناخلىوقذ

أقداصا.كحتالارضيقبلونوالامراء.يديهبنمصطفون

تجشعوالدلَيا،ثصهلوالخيول،تخفقوالرايات

،الاخاذةابهتهفىالسلطانالىإلشيخفالتفت!لئهد

عدحجتكما..أيوبَيا:بهوصاح،المتماظموتيهه

أالخنورتبيخثمَمصرملكأبوئكألملكقالاذا،الله

الثيخ:نجقالأذللثحصبكهل:.وقالالملكفاندفثى

عنهلىا:-السلطانيفقال!فلانوحائةفلانحانة،نمم

/؟إ..هذاماالثيخفقالةثيئاصنمتومااب!!زمان

--أ!أمةعلىباءئا3انلاوجدنايقولونيناللىمنأنت1

ورجج،فور!ألخاناتباغلاقأمراال!لطاننرسم

موقفب.عنالباجىتلميلى،فسإله،درسهالىالشيخ

أهينيما.ان"فأددتالعظمةممللثفىرأيتهلقذيابنى:نقاك

اللبماهيببمااستحضرتولقد،نتؤذيهنف!هعليبماككبرلئلا

الق!همناقللأعندىالسلطانفصاراخاطبها؟كمالى

-ا"32-::-..
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الدنياحاجاتمححاجةلديهبنفسىكانتولو،

..ا"كلهاالدفيالرايته

بصداقةيعبألااللىىالحقالمالمهوهلىا...اكبرالله

،يبحثراندها،سلاميجملبلذاكيةمنفمةأو،ثخصية

امةيخرفهو،ونواهيهأوامرهقويتشدد،كعاليمهعن

ومنبرهوهديهعلمهفىالنبىورثوقد.للناسأخرج!ت

المزجاهدوقداالثمنالارثيصونرسالتهعلىوقام

صاجمجنبسيفهجاهد،بلسانهجأهد-دمابسيفه

أمتعفىالاسلامألتساحوأرادوا،دميا!الصليبيون

إبيه،بكرةعنالشعبفنهض،حمونهرأعزدوله

خطبةالئيخوخطب،وعلماؤهوجنودهأمراؤهبرامامه

النفوسودفمت،الصدورفىالحمبةأشعلت،مؤ!رة

السف!،حاربتقدالربحاناؤرضناوبروى.الجهادالى

صوكه:بأعلىينادىالعزفوقف،بدءذىبادىءالمصرية

إلروبيدهويلوح..المسلمننعبادكعنالريححولاللهم

اىاالريحوانكفأت،الوخحفتغرالصليبيينناحيبما

ماالشيخلدعوةاجابةذلكا!لانوسواء.الفرنجةسفن

!لاقالعزموقففانفيهاللكرامةهـثىءلاطبيعيةظاهرة

الزقاريد.وانطلقتالنصربهفتم،واقباليمنمَصدر

حتىالصيبينننضالمنلستريحمصرثكدولم

فقد،لكالاواعظمبأسااشدخر2عدولقتالكعرضت

!منحووصههموولواالشامبلادالتتاراكسح

الخارقةقوتهمعنالر.وانعذاعترقد،المحروسة

،.والخوتبالوجلالقلوبفملاتالكاصةووحشيتهم

الاصلالم،أعداءعحاربةالىفدعا*يهادهالعزواستأنف

-+ا-
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واخلىوا.والاعيانوالقوادبالامراءالعلماءواجتمع

الامواللجمعانالامراءفراى،يصنعونفيمايثاورون

لأ.الرهيبنضالهفىالجيشبهاليستعينالرعيةمن

يقبقلابهمسلمكأعرالاقتراحعلىالحاضرونووافق

:فقول.الحقبكلمةتعلوالشيخ!صيحةولكنالاعتراض

لماركريدونكماالرعيةعلىالضرائبثفرضواانلكم

صاصهرهمالمماليكباعواذا،شىءالمالبيتفىيبق

يبقولمالئمينةوذخائرهم،المذهبةوادواكهم،النفيسة

وكفرض6الجميحفيتساوىللمامةماغ!شىءلهم

لاهـصالحضوراذعنوقد،الرءوسعلىالضراثب

قطزالمظفرالملكبقيادةاؤمناالجيشكوجهثمالشيخ

-مرةلاول-التتاربهزيمة،خالدانصراللاسلامفكتب

.جالوتلمجننموقحهفى

بعضففتاله،الظافرالمظفرللملكالح!تنكروقد

واراد،والنجاحالظفرشاجمفللاعودكهأثناءفىأمدانه

دبرها،صؤاموةبحدالبيعةلنفسهيأخلىأنحبرسالظاهر

ولكن!وأفزعارهبماوالبطشالجبروتمنلهوكان

صراحةشلهوقال،مبالعتهعنفامننع،بهبحبألمالحز

البندقدارىسلوكأعرفك(نا،الدينيار!دى:بخفرةعالية

فاستحص!ابايعكفكيف،للانعتقكلدىيثبتولم

واستردادسيدهملكعنبخروجهفونيمترشهؤداالظاهر

الجميع.خلفهوبا!،الثيخ،-فبايصهحريثه

اعجبنظ!العزكاريخفىلهاالعجيبةالحادثةهلىه

:يمتقوا.لمالمماليكمنالامراءأنلديهثبتفقدةوأدهثى

الرقحكمأقللحامةفاعلن،المالبيتحقمنبلىلكوهم

-؟13-
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وعقودوضراءبيعمندصرفمهموان،لهممصاحبارزاللاْ

الجريئةالفتوىهدهافسدتوقد،كنعقدلاباطةونكاح

وكان،ثانركهمفثارت،بهيمومونعمل!للالامراءعلى

مىالئررو!طاير"،وماجفهاجال!لطنةناْلببينهم

يكشفاندحاظمهفقدبسيفهالمرليصرعنواقسم،مينيه

بعوممابرفْمارقيقمملوكهوفا؟ااحقبقتهعنالرجل

ملودالمماليلثمنوالأمواءو"ليف،وابههسلطانمنفيه

11البميدوالصيتالطائلالجاهوأصحابالأرض

صهوةممتطياالثيخبيتالىألسلطنةناثبسار

المنة،لماببهيبرق،المسمومشفهيدهوفى،جواده

نظرةالمهفنظرللمزوكقدم،6!ثدلدطرقةالبابفطرق

رلمهلم،والحقدالفيطمنبقلبهلشتعلىهامنهالتطاير

بمئيه،لأالأمركانمكلالهصْالهادىءالشحن-الفقيهعلنى

الىبسقطالم!موموال!يف!كردج!الظالمةاليدومن

والنيزمظكلاويركمدجمتخأزلالفارسوالامر،الارض

اعصا!زلزلتقدالموقفْرهبلأأفكانت!6لاحريبدلم

ناأم،مستط!شرمنعليهمقبلهوماْفتحاكلمهيلام!

صقو!بمدفالكفأضمفاقوكهمنالسماء.قداجعلتعتاية

حكمه،علىينزللم،وس!تمظفهالرجلىبتوضىسيفه

:كلباتفىمْيحيب،بئاكصئم/ما؟اصيدىيخا:ْثيقوك

تدفيدعهلأه!الياالثمنوأببضر،واليمكمعليكمأنادى

ا"مةبهلىهؤاكن7المنادى3صا2فقد!فانماوهدا!المال

أمراءللبيعامراء؟العزةافتموا6دذ!سظرتالنى

علببَخفت!اللطيفْعبدئجلهلهفالوقد!للبيع
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ذلكلقللا:ابوهبهفصاح،الاميربأسمنشديداخوفا

الله!سبيلفىيقتلأنمنأهونفابوكيابنى

ينهىفهو-ودنفيلىارادةصاحبكانالرجلأنعلى

التئفيدباشرنهيهكنفيدفىالامررووأبطأفاذاالمنكرعن

الاميرانبلفهنقد،كتراثأوتهيبدونبنفسه

مكانابمصرمسجدسطحمنجعلقدعثمانالدينفخر

فقام،طبلخانة"يسمىما!لانبهف!بنى،والطبلللزمر

!البناءْوهدمْكلاميلىهفنجماعةرصحببنفسهالمز

وعزلعدالتهمافأسق!للىلكوالايرالوزيرغضبوقد

دارهلزمثم.للسلطانيرجعأندونالقضاءمننفسه

فباشر،الامرصاحباستمطفهحتىويزلفيفسر

والتمليم،الثرحوواصل.الصالحيةبالمدرسةالتدرسى

بالمديفةتيطومناديافأعرنتوىفىبومفىاتآخ!وقد

فيالعظمة!نجدىءأنهفليملمابكلىألعزافتاهما:اويقول

!إالايمانويالجلالالحىَ

بر!لةكلها!لاتعاماولملالينثلالةالشيخعاشف

عب4عرضالوفاةأدر!لتهوحين،الاسلامعا،ويمنا

دفىالعلماءأولادهيعينأن-احتضارهفى-الظاهر

رشحثم.يص!لح-منفيهملشى؟فالفأبى.منصبه

للعدالة.أزضاء،ودبنةبعلمهوثقفيالائمةشملائهمر

وئسا!ابرجالهاكلهامصنرسارتجنازكهخرجتوحين

ال!!بيبرسالظاهرنظروقد،عليه،تبكر،كثيمهوأطفالها

ءهلىاأنفلو،ففىاستقرقدا؟نفقالالمحتشدالجمع

كماأمرهامتماللبادرواءْالىبخلعىالناسأمرالشيخ

ففد،وجلاؤقوةضنالرجلعنعرفومعما.يثاء
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المتصوينةمنالزهداهلويثاركالفقراءيصحب!دان

تبالادبفتعلقحساصةشفافيةصوفيتهاورثتهوقد

الثربعةعلومأكثرفىكتبفقيهانمهدوما!الشمررنظبم

الحاجبوابن،المنلىرىالحاف!مدحهقدونجرهعحرهفى

زمانهعلماءمنوغرهموالشاذلى،الحيددقبقوابن

.البيانعلىواربىالوصففاقبما

ولكىالادبابحاثفىبخوضونلاالنقهاءنعهدو!لئا

الأبياتيحللفكانوالمجازالبلاغةفى.ألفقدالمز

القواعدعلىمقتصرغر،وقا؟ليهامناسباكهاعنوشحدث

وقد..ومحترزاتكعاريفذىكعلمللبلاغةالفنية

كع!قوؤالمنامفىيند53رانهعليهفقصرجلجاءه

:عزة

صحيحةرجلرجلينكذىوكنت

فشلتالرمانفبهارمىورجل

هدافانسنةولماينثلاكاأعثى:قالثمالحزفسكت

وبينه،بينىمناسبةأجدفلمنظرتوقد،مثيرالثعر

وأئا،قصزوهوطويلوأنا،ثصيصوهوسنىفأنا

ومو،حجلارىوهوشامىواْ،خزاعىوهوسلمى

عاش!لمااعيشىفأناالسنيلايبقفلم،فقيهو،داشاعر

.كدلكَ.!يلامركانوقد

بتوارلخالرجلالمامتؤكدصفرهاعلىالقصةوهده

بشعب!الإسلامفقهاءكملقمدىعنلكشف!لما،الادباء

اقربالىالمسيببنوسميدسيرينابنلدنمنالرؤيا

فى!وما!عمثرالتاسعالقرنفىالازهربمشابخعهودنا

الصذيق.يو!فاللهبنبىيقتدونفهمشىءذلكَ

-*.ا!-
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.العلماءعنالقائلقولنقرأ!لنافقدوبمد

جلالةالملوكمناجلكانوا

مضراوأصمسلطاناوأف!ز

ندالمزسرةنقراولكنناشعريةمبالض"ذلكفنظن

مواقفءوفى،الملوكمنأجلحقافنجدهألسلامعبد

دليلهوأكببربرهانأ-لبرالسابقة
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الفووىالهينمحى

االظاهيبببَر!وسطوة

جيلالىجيلمنليتنقلالاسلاميةالهدايةمصباحان

لنالمريكلدفلم،الحياةمدىعلىنورهينطفىءأندون

الامرفىنهجهنهجحتىربهجوارالىينتقلالسلامعد

الئهميشار!لهطرازهمنعالمالمنكرعن.والنهىبالممروف

السافرةالصريحةوالمجابهة،الماليةوالعزةالصائب

.النووىالدَينمحيىالورعالفقيهالامامهو؟ممللطفيان

ألظاهرعصوفىحيدنردحاالربلعاشلقد

التماريخابطاكمنجرىءبطلئحلم!لماواطاهر،بيبرس

الأستممار!دافححينرائمةالادىوالأسلامللمروبةأسدى

الحيوشر،،راءشالجيفقاد.فاصللأعوأ-فىالصلبى

العروبةومما!*سلامبدلاربصالمتمالجلالرالزحفْليرد

امياقهلىالتزلزِالتىالماحقةالهطعقةضربحهضاربا

،زهولفىاعقاله،عليبنكصر،فأخد،لصالمتيالمحتئد

السباءاندحار،فر1ماجداسمامايسهمان3أصتظاكما

،ولمالمسلمينعلىسيولهددفقتحينالمتوحشىالتترى

عبنفىالمؤننالصابرالجحف!،غرامامهبشتمنبجد

هـك.ومم.بيبرسي،والطل،قطزالمكبق!ادةحالرت

منلخلولأالسيالىمسد4!لانفقدالمرفهالموانف
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كدفمهكانتالقاهرةانانيتهأناذ،العنيفالصنارمالنقد

ثأبهنلىكرأنويكفى،خائنةجريمةيمدمابعضالى

فرحتأنبعداغتالهفقد،قطزالملكحياةعلىالغادر

الظاهريكنولم.جالوتعينفىالحاسمبانتصارهالدئيا

بنالحزعراللنيمةخبانتهمابحدحساببحسب

الدملونرأىجنمبابمتعنامتنعفقد،اللامعبد

فأخد،إلمزوراءالامةتكتلمنالظاهروخات،بدهفى

؟وىجانبهالىليضن،القوادويجاملالامراءيصانع

رءويى!علىالسلامعبدابنواجههوقد.والسلاحالقوة

فأكأد،عتقهشبتلم"للبندقدار"عثبدبانهالالثبهاد

ملك"البندقدار"منَخروجهيثبتونشهوداويحفريتدبل

لحقانيلبئافلمالايخرمرضهفيالمسناثيخو!لان

ر!جنازكهرأىحينالمصمداءالظاهربركنذ!،بربه

حتى،يحصونلاممنوالافكلاتووراءهاألقلعةكحت

هدانان،امزياشترنذابىملاابشهورةتؤنتهتالي

"صالملكمنىلألْتزععليهاخرجوا:للناسقالبوالثيخ

مهكحْبيءالايامأنيدبىولم،كللكقولتهالظاهرقالي

بوفيأنْبْمْسبماعل!لبى2،العزظرازمىجريئابإغيةعالما

سييل،كلبْىألحقبعيقفواانالفلماءعلى!اللةبعهد

.الميدانالىوئزليالرايةفحمل

هيبةز!،ْألئووىإلدينْمجي!العلام!!الفقيه!دان

ليئهلالاسلابيةالعوأصمجميِعلْىدئقلوَتجد.وجلال

النائية،مركزهامنمر!لز!للئإلثقافةحياضمن

فقام،وورفاوعلمافقها.وراءهبجردثقالىوبىجع

.طارت،حتىالجدحالم!يتودبالتأليففيوأخدنجالتدريس

-5،1-

http://www.al-maktabeh.com



نجدونحئ،الشافصالمذهبفقه-شواصمةْشهرةله

لتكونالمؤلفونيتناقلهاكتبه3يخرفىحشالدقيقةراءه2

والخاصةالعامةجرىوقد.ورأىرأىبينثرجيحأداة

نرىحش،فيهوالولايةالصلاحاعتقادعلىالفقهاءمن

الحديثقاعةالىينزلالسبكىالدبنكتضطيلالفبخا

علىوجهةفيمرغويسرالنووىيجلسحيثالاشرفية

حوله:لمنويقولبساطه

وجهىبحرأسسانىعى
النواوىقدممسهمكانا

عثلمؤلفثهمنكث!فىقلبهنورنلمسيمنانناعلى

*برارسيد*معنالمنتخبلأوالاركار،الصالحينرياض

امتبهلىهامثاكانار،التصوتفىالعارفينوبستان

الخامفهةالتقوىمن!ثماعهيستبدمشرقبفبياءكفيض

!لتبفىفتتضحالملميلأدفتهاما.الصريحواليعين

-والمنهاج،الطالبينوروضة،الفقهقىالتحربومثلاخرى

.اليومالىمخظوظا6لثرهيؤاللأمماوفرهاوالمجدع

نفهذومننا،العلمىمكانهدحديدبصدد*نولسنا

.ألجرىءوايملاله،الأدبيلأشجاعتهعنالحديثالىب!لكَ

الماصةعنواموسالفرائبجمعفىالظاهراشتدثمد

الهـءالشظ!بهوملحتى،الجهادعلىبهادصتعين

بميئيهْفوإىالشيخودار؟و*وهائالعنتمنوبف

ظلالفهبهموثحيط،أموالهممنيجردونالصجارمن!ع!ا

اعتذرلاذا،ويسلبونيمْتصبون4-الجباةغلاففن

حعهاوىَوقدللنهبمتجرهثمرإضالمذبضبقأحدهم

الىفكتب.واشفذوحمةكادونالمحرقةالسيا!عليه
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فيماوالحقبالعدالةْويوصبه،ذللظالىيلفتهالسلطان

منبنفسهشهدهماويثرحالاموالمنويدعيأخلى

القولعليهاغل!وقد،الا!دبادلهاكنفطرقاسيةم!س

الظاهرالىالخطابوطار،والوعبدالنهديدفىبالغ-اد

عالمصورةفىرجعقدالسلامعبدبنالمزانفرأى

الئلألىالمدافعأنفظن،النووىالدبنمحيىهوجدبد

بال!ضدةيواجههأنوواى،ومنزلتهالعزمكانةلهليست

مسموعمدى؟اوبصر،النفوسحولهكلنفانقبل

يلائكاريحملقارصبكتابعليهفرد،ويهيجيقلق

فيمايتدخلمنملالقاهربالوعيدويث!-،فىالتوبيخ

العلماءمنالشبخوكباعهعلىلالقثصرهيثم،لعنيهليسى

وبعلىن،والشغببالمخلمْرميهاالوعيلأالىبنتقلبل

وكهجموااموسمْىغ!وامهماالطاعةنافدالجباةأمرأن

الناسلدىورسلهاالدولةأ!كوانهما؟والفرببالسب

و!لممالناْلرةأطفأقدبدلكأنهالظاهرالمللثظنوقد

شعجبافقرأه،ألمحاهديلامامالىالردوصل.الافواه

الحق.ويحق،البلاطلبئقضانالىالحقدأعىدعاهلم

وأنجاهباثموةيعتصمحبارحكلمنرهبهتاخذهفلم

!لا!علىيردواثملمبالدواةنورهمنودعا،والسلطان

خممرثهوقد،الباطشالح!م1قولكضمنهاةجلالمكلمة

ا،دئأعمنكهيباو،بخوفأحسفماالألمانسكبنه

52لروظيبعنهافهرصْي؟قاكفمماوكان

ظلالفلأ6وكفدبذ،ئصيحتئابسببالرعيةلهذيداما"

وأئ،وحلمهألسلطانعدلىْمنالمرجوهوفليس،الغلماء

للسلطان4ئصيخلأالناصحينمىالمسلمينلضعفاءخيلة

فيهكانلورؤاخلىون!بهوكيف،بهلهمعلمولا،ولهم
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.ولا،التهرجمديضرنىفلانف!معفىأناواما،علههيلاآما

فانى،السلطاننصيحةمنذلكيمنمنىولا،منهأكثر

علىثرقبوما،فيرىوعلىعلىواجبأنَذلكأعتقد

هذهفانبا"تحالىلله9عندوزيادةيخرفهوالواجب

أيرىوأفوض.القراردارهىا؟خرةوانمتاعالدنيا

اللهوصولصامرناوقد،،بالعبادبصرإللهاقاللهالى

وألاكناحيثماالحقنقولانويمليعليهاللهصلى-

.،-لائملومةاللهشضثى

نفهفىفاممارألامرصاحبالىالجرىءالردوصك

ليأخلىمستشاريهوجمحالناقمة!الانفعالاتمنضروبا

وقد،المنيدالحالمهلىاازاءبهيقوم-انيجبفيما.رإيهم

لدمقابالىداعبينو!تناقضيتعارضمماكثررالىاستمع

ماسمعبحدالظاهروأىوقدوالاغضاءبالتسامحومشرَ

علىفضيهباعلانيسارعلوانهاذالتهادنالىيجنحان

ولاصىبح،المامةمنمراىعلى!ليرابطلالجملهالشيخ

جولهيلتفولواء،*المخلصل!فاعرمؤاهلىهبمتحته

.الاغراضوذووالمحارضون

الصريحةقسوكهابرفمالشيخنصيحةأنوالواقع

يجمعأناليفاضطر،الحإكمنفسفى.فعلهافملتقد

فضبيحلىرهموأن،والملاينةبالرفقعليهمويشرالجباة

نىكانوان،العامةمنوالجمهووالخاصةمنالعلماء

الضيخالوهمكظومحنقمنيتخلصانيستطيعلاواقمة

.فيالاعيامرأنيجبانسانوهولهوأنى،فغسهفى

صنهااكم!داخرىحادثةلتعقبها،الحادممةهلإهمرت

مناعدائهحروديبمضالىالظاهركهيأفقدوايجاعاعنفا

!!:؟..
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الرصيمةاموالمنيأخدأنواراد،الاسلامخصوآ

ذلك،فىالعلماءواستفتى،العدوعلىبهيستظهرما

.الفتوىعنيمتنعالدكمحيىولكن،بالجبىازفأفتوه

عاطففءزمابمالظاهرملكلو،اصرارفىذللثويملن

الغاضبكسرعهولكن،اليخنظر.وجهةفىرفكرلتدبر

الحاشدالجمعيشهدهماجلااجتماعايعقدانلهأوحى

المنفرسثوبفىليظهر،النووىويحضرهالنا!سمن

عضدموقفهفيكون!الكفارمجالدةعنالحادالحرب

.الناسلدىمهابتهؤكسق!.كريمفرالجميع

وذوىووصههبأعيانهالحفلفاكتملأرادماللملكوكم

ليسالهثابتةبقدآالدينمحيىوتقدم..البلادفىالراى

-:عنادفىالظاهر

لننفقى،المسلمنمنالاموالثجمعانكجيزلالماذا-

؟الفقهاءمنزملاؤكأفتىكماالجهادفى

الفلديكانيملمكلنااخاذحزمفىالثيخفرد

مائتاوعندك،دهبمنحياصةلهمملوككل،مملوك

ذلكأنفقتفاذا،الحلىمق1نصيبجاريةمل،جارية

الوائص،منبدلاالصوفبالبنودممالي!وبقيت،كله

مالباخدأفتيتكالطىدونبئيابهنالجوارىوبقي!ت

الرعية.

قتوأب،الردصراحةمنالحفلدهشلقد،يالله

المجابهةبهدهافتباطهالتحلنالوجوهفىالابتسبامات

يسمفمنملتمسارفقائهالىالظاهرالملكودطلع،الرادعة

فرويجدفلموالالجامالافحامدونيحول،منقدبرد

علىكحتمعاليه!لبرياءفىاليهينظرالدتمحيىالثبخ
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تجيهجنن،والاعج!الاكبارمنزلةبنزلوهاأنالناس

مىنجبامهوقسوةالسلطانبجبروتثمتواأنلهم

وجهفىيصحأنكمنمهلمالرياسةسطوةومن،الاجناد

يجوزلااذ-دمثقيحنى-بلدىمناخرج:الرجل

.مكان-فىكساكننىأن

منفينسحبون،الفقهاءمبنزملاءهالنخوةوددفع-

.الناسصفوتوالمرجا!جويسود،مجتمينالحفل

قائلا:ويتراجع،المقالسوخالحا!لمضخثى

.أبالمتالكادنتاتخرجولماذا-

سأقبا!اشادراكومق:ممقةنىالدينمحيىفيقول

مبهورين!الناسيتفرقلمإ!الرحيكمنلابدلدفيالمقام

المزانلتذكر،نافدةحادةكانتالظاهرذا!لرةانلو

جننالموقفهلىاقطزالملكمنوقفقدالسلاآمبدابن

أعلناذجالوتعنموقعةقبلالرعيةمنالمالبجمعهم

يستنفدانقبلاللطانعلىمحرمالمالأنالحلماءسلطان

الملكولكئ..ولؤلؤذهبمقوجوارلهمماليكهلدىما

فىدورهالديعمحي!مثلجنالآذلكجملىكزلمالظاهر

الموقفوكضيل،الامرصاحب.فاضطرب،رايمانشجاعة،

العزانوراى11أعواممنلىبمينيهشهدهبرقل!السالف

صورةفىجديدمععادقدبفقدهاستراحاللىى

فييةبمضبهايقوليودمدمشفتيهعلىفحض،الد-!محيى

..!لانفيمابالبارحةالليلةأشبهما!بمضمن

5،1-ت
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المجددفمِقابن

شطعفقب

ثحدثناكماالعيددقيقابنعنالاننتحدثأنلنان7

زميلهوعن،السلامعبدبنالدينعزالفذأستاذهعن

.النووىالدينمحيىالشجاع

وأعلام"الدينبمائمةح!افلالمملوكىالعصرأنوالحق

الملمبةبذخائرهمالمربيهالمكتبةملأواممنالثريعة

مىالرائعالمثلمنماضربوهفوقالاسلاميةثارهم3و

.الحياةفىالمثلىالطريقةال!والدعوةالحئعنياداللى

يغمطونالمؤلمنمنكثرااجدحينلثأنجذنىالدهةوأن

،وربماوانحطا!تضلفعصرأنهفيزعمونحقةالحهدهلىا

بالموسوعاتحفلعصرانعلمفلاالعلمىالأنتاجاما،مصنوع

الثقافةضروبضتىفىالمتنوعةوالمجلدات،الرائمة

أعلاموكراجعوحديثوكفسر.وتار-فقهمنالاسلامية

أ!لثرهفىثقليدىكأليفأنهيقالوقد!المديدالعصر!!ذا

صانذلكمعولكع!،محدودضئيلفيهالابتكأر.ومجال

فلواتفىالتبددمن-الزاخرفيضانهاومنعالعلميةالثقافة

الشواطىءوأقامالطبيعىالمجرىلهشقاذثاسعة

والتراجمالطبقاتكتبالىتنظوأنولكإ!والجشرر

الثتاءإ!الىيدفعماالمتزاحمةالتأليفمنعالملكللترى

ضروبأ!لثرفىأسهمقدالعيددقيقابنذاوهاهو
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بأسلوبهزملائهاكثرفماقوقدا!وفدريسعاقأليفاالممزفة

،ورسوخهالفقهىتعمقهمعالبيانىبالروحواهتمامهالادبى

ملىاهبمنمذهبيندرايبةفىثفوقانهحدالى،المله!

علىيقتصرانيثأيلموالثافعىمإلكملىهباهماِالفقه

لنببىغهواحدمثلوعدا!ورجحوعللقارنبلواحدوجه

ديوارقراتاذافكيفالملومفروعمنواحدفرعفى

ونصاعة،المبارةجزالةمنوشاهدتالمنبريةخط!يه

هـذاعلماشمنراسخلعالموجودهيستفربماالبيان

العلماءطريقةطىلا-بالثمعرهيامهْال!هلىا،المصر

31الشعرمنهجعلىبلوالنلاثةوالبيتينالبيتيتكلفونممن

المزاياهدهيجمععالماوان!والأفصاحللجودةيسعونممن

بخرأةشاكلتفقدالحقفىجراكهاما!رةيعلجليل

الباسلةمواقفهتعددتوقد!"الافلىاذالائمةمنانداده

الاصلاحفىالبارزأثرهاامأوكان،وأدهشتفراعت

بحيثوا)جلالالمابةمنكاندقيقابنلانوالتوجيه

،كماطائعيناومكرهنمنطقهالىوالامراءالملوكستمع

عظمتهالىأضاتقدالمرموقةالمناصبعنعزوفهآن

نانمنصب،وعظمهأكملهماا،جتماعيةومنزلتهالظفسية

دولةفىالديثيةالمنامبأخطريمتبرمثلاالقضاةقاضى

ممبوئهعلىالكث!ينكهافتومع،والسنةبالكتابكحكه

الالحاحولكن،بيا2الشيخعنهاعتدرفقد،المرف

ذوىعلىاشتر!أنبمدالقبولالىاضطرهقدالمتزايد

وسطوته،النافذةكلمتهللقضاءكحفظثروطاالامر

كمويق.دونالفالبة

الهيمنةلهوأصبحتالقضائىمكانهالورعأالاهـاثبوأ

-7؟ا-.؟-مو!!رخية
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النافذبادراكهفرأى،ا،قاليمقضاةجميععلىالتامة

المتواليةوساطا!هميبذلونوخاصتهمالمماليكامراءأن

وعرت،يشتهونكماالاحكاملتأكى(القضاةلدىالملحة

ارهابالىيخضعمنالمترددةالنفوسذوىبعاشةثأن

القضاءمجلسفىهواهعلىفيوافقهمملوكبطشأوأمر

فأرسلى،فيهلبسلاحسماالموقفيحسمأنفراى

الىالجميمعيدعو،وبتوقيعهكاليفهمنعامامنشررا

منكنفيلىهَاعلىيؤثرماواطراح،الثرعنصوصالتزام

ثضعفرمنعلىالنكرمنوشدد،والمحسوبياتالوساطات

وجزاء،اللهاببعلىوخوف،الحكامشهواتأمامنفسه

ورائع،هدفهسمومعالتضائىمنشورهوكان.ا؟خرة

والاقتباسالمشرقةالصياغةتجمع،فنيةقطعةتوجيهه

ونحن،والتأثرربالابداعصماحبهالفنوثشهد،البارع

البيانىوفنه،الخلقىهدفهعنيكشفمامنهننقل

الله:رحمهقال..دقيقابنعنالصائبةالفهـرةليمطى

قوامنوا2يناللىيأيهاالوحيمالرحمناللهبسم"

عليىا،والحجارةالناسوقودها،ناراوأهليكمانفسكم

ويفعلونأمرهممااللهيمصونلاشدادغلا!ملاكة

النصيحه:لقبولاللهوفقهاماثبةهذه،"يؤمرونما

اصدرنا،صحيحةودنياصالحاقصدايقربه.لماتاه1و

لخفىوما،ا،عينخائنةيعلماللىىاللهحمدبمداليه

المغرورعلىبالاهمالالامهاليلتمسىحتىويمهلالصدور

كعدوقمماسنةكالفربكعنديومافانوبكبأمركذكرة

51سوأحدبالدنيا،فماا؟خرةباعمنصفقةويحذره

ولنفمه،التلىكاربهلىايرشدهأناللهعسى،بمغبون

.-8"ا-
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نااخاتفانى،النارعنبحجزلهالنصائحهدهاولأخذ

والمقتضى،معهباللهوالمي!اذولاهمنفيوفيهايتردى

ومن،القلوبعلىالمستحكمةالغفلةمنلمحناهما/لارسالها

سيماولاالمربوبعلىللربيجبماعلىالهممساعد

ضميفة،كواهلعلىالامانةعبءيحملونيناللىالقضاة

لمظيم؟الامرانوالله،نحيفةوصكباربصوروظهروا

قراراولاأمنا؟لكمعارىولا،لجسيمالخطبروأن

أملكوأقصَر.،ثقومحينيراكاللىىاللهفاثق،راحةولا

أيهاوانتمأناوما-،مرحومفرأملهمنفالمحرومعليه

دشنا:قائللهذالوقدالمجمىحبيبقالكماا،النة.

."فاحتالواوقعتماذا"فقال،نخدئئلم

موضبميكونأنرالمحلىالناصحلهلىااللهشاءوقد

بى-،الحقاحقاقيتطلبدقيقةمسألةلدىالاختبار

ابنو!لان،النفسيةوالعظمةالادبيةالشجاعة.30مزيدا

به:الاماثلالملماءظنحسنعندبازائهاالهيددقيق

فهانبانصافهالباطلوقمع،المدلمعمبرزافجلى

.واستكان

مصرسلطانلاجينالدينحسامالمنصورالملككانلقد

سلطةثرمنكوالاميرمملوكهأعطىوقد،797سنة

امللقبيرشحهوأخذ،السلطنةنائبجملهاذواسمة

ويبعثش،بأعدائهينكلالاميرفأخلى،بعدهْمنبالامر

الصدورملاماالقلوبفىوالفزع،النفوسفىالرهبة

فىرغبةلهوكلألت،لهومقتا،بهوضيقا،عليهحفيظة

ولايعرف،ويفصبيجمعمابتكاثرنفسهفىتتكالرالمال

عصرفىلأنه،والانتهابالسلبعنيردهماالقناعةمن

-916-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


كأييدفىالكثريبدلدانسحتطيمادلمالالمالكبهلدس

والقوادالامراءوشراء،حولهالنايسوجميع،تلطانه

له،الامرثمان،موكبهفىليكونوارالدخائربالهدايا

ابنوكان،البلادسيد-السلطانوفاةبمد-واصبح

إبعلويأخد،نفسهف!البالغال!نرهفىلكيملمدقيق

مكانةالماكرالاصرقدروقد،استطاعمااطماعهعلى

سخ!الىفيتعرضبهيصطدمأنوخثىالقضاةقاضى

الاصطناعمنبيتهمايهدمكمرضاوالخاصةالمامة

مرةفىابئدفمهللمالالاعمىحبهأنالا،للناسوالتودد

التساءلبعضألشيبئ.يتساهلأنراجيامواجهتهالى

لمحىيد.مايسلبانللاصرفيتيح

ماتقدالتجارمن!لب!اثاجراان:القصةوخلاصة

4)أنلدعىأنمنكوتمرنرأى،هائة.ثروةوراءهولرك

المراثةليأخدالقاضىالىيهوثقدم،وعناهسماهأخا

الاخمنعليهيستولىأبئيستطيعالامرفانذلككمفاذا

بدلكدقيقابنمواجهةولكن،محدودةهبةلقاءالمزعوم

نأفراى،الاميراعتقادفىالهينةالسهولةمنليست

(إكرت!الام!خاصة!لبارأحدواختار،لدلكيحتال

وسلغ،مستخديافاستأذن،القفاةقاضىالىووفده

وأجلسه،السلامعليهوردعقومةنصفاقاضىلهفقام

التاجوأخوةاثباتالىمتوسلاالحديثفىشلطففأخد

ألاول.لؤلايةوالمرشحالسلطنةنائبالاميرمنكوكمربشهإدة

-ينظروجههاللهنضر-دقيقابنولكنإ!السلطانعهد

:يقولوهو،مستخفا"كرت،الاميرالى

،أمنكوكرشهادةعلىيننى-.وماذا

-.هـاب
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عدلوعندكمعندناهو:ويقولالرسولوجهفيحر

!بامولاى

ينشد:3اللهسبحاناللهسبحان:الشيخفيصيح

جائزغَيرعندناهلىايقولون

عنذلكميكونحشأنجتموومن

لقملممتىوالله":قالثممراتثلاث.ألبيتوكرر

مئكودمريثهادةبفيرالرجلاخوةكبتشرعيةبينةعندى

."بحال6لبتهافلن

وصا!ضميرهـ،عليهفث!ار،-نفسه!لرتالامرروراجع

هوهلىا،اللهالأالهلاالشيخمجلسفىفورهمن

)الأسلأم

الافران.يحْبرهمنالحيددقيىلابنوجاءمضتا،.أيام

نالهقل:وجههفى3فصا،بهالأجتماعيريدمنكوكمر

مى!صلهمنالهـ!التفتلم".عفىواحسةليستطاعت!

،.اللهباسمننس!ثعزلتانىأشهد!له،.:وتال،التضاة

وعاد:السلوكَنرالمترلزىتال..غ!ىلوللهتربوا

عصرمْ!!نقباءهوبعث،بابهواغلقدارهالر،-افشنيخ

-فقبلواا!حلأوثودبقالحكم*-منلمنحهمالقضاةنوابالهـ!

ظاْسين.

"الملصاءشبمْعرؤفقذ،البلادفئالفنجلأقامتو

الىوأرسلالناسر،أمورمالثرةمننفسهاثعضاةوقاضى

،ألزواجوكاْلقوعقد،القضاةمجالسعنفامتنموانوابه

واضطربفهاج،المنصورالمل!الىالضجةووصلت

ألىارس!دم،وثسرعهنؤقهعلىمنكوكمريمنتوجمل

فواصلالسلطانبيأسولم،فاعتدريسندعيهدقيقابن
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ا!يخالىوالوجهاءالعلماءطوائفوأرسلالسص
يتمسثأنوله،السلطانمقابلةفىويرجونهيستعطفونه

الاشم،الورعالامامذهبلاىوبعد،يثاء!لمابرأيه

عليهوعزم،وفرحةبحفاوةفتلقاه،المنصورالملكفقابل

منديلهالشيخفبس!،وا!كرسىعلىمعهيجلسان

علهـءباللىهبالموشىالحربرفوق،الكتانمنفةخروكان

يتلطفالسلطانفجعلاعتدادفىجلسثم،الكراسى

ويحكمالقضائىمنصبهالىيعودأنويرجوه،للويتلىاليه

.جماحبعدفقبل!يشاءبما

كوسل:فىفقالقبولهفرصةالسلطانوانتهز

!إاللهلهفادعمنكوكمرولدكهلىاسيدىيا

بينالحاضرينجالساوكانمنكودرالىدقيقابنفنظر

منكوكمر:قالىلم،الرلاءالىلدعوالخجلمنْحاك.فى

.شىءمنهيجىءلن،يضلحلا

فتنا،ل،امرسىعلىمنديلهودرك،لوجههقامثم

متبر!لا،وجههبهايمسحوأخلىالباليهإخرقتهالسلطان

ظعايقطعهاالمنصورالملكفجعل،الأمراءعليهابزاحملم

والففران.البركةبهايلتمسيسيرةقةمزأمرفلويمطى

مندبلعلىالسلطانكهافترأىفمن:الراوىقال

جلالراىالباليةخرقتهعلىالامراءولواحم،الشيخ

..يلايمانوروعةالعذلوعظمةْالعلم
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4لون!!!لِصرعابونَصِمهَ

احدبطولتهفىيختلفلا،فذابطلاديميةابنكان.

.الاعداءبهشهدتماوالفضل،الراىفىخصومهحتى

واحد،ميدانفىيحاربالمفضالالعالمهلىايكنولم

بنشاطهاكجهلكنه.وقوثهوفكرههمهعليهيقصر

واس!تعدادا،ويجتممانملىهبايختلفانميدانينألىالحافل

ظانرامنهمارنجعوقد،اللهكلمةواعلاءالحقنصرةعلى

ودتساجلونضنالهبلائهعنالاجيالدتحدث،الرايةمرفوع

لايسرمنالناسمنكانواذا،رائه2كثربحفىالأقلام

يجلىبار،الفكرىالأجتهادطبيعةفتلكرإيه-فىممه

لجملاللهلحماءرلو،نريقدوننربقاالدقيقةنتانجهالى

.واحدةأمةأخاسا

خارَص!ميدانوفىداخلىميدانفىالأمامحارباجل

وبشلالسونهيخاصمونهبمنخافلاالداخلئقكانْميدانه

؟وووفيهموالعلمالصلاحوأدعياءا،ْالتقليدرجالمن

عنكلمهوحرفوا،بهف!حرشؤاالسلطانلدىاهانة

"ئماالقاهروالنفىألظالمالسجنالىوساقوه،موضعه

است!ز،!ا

ليميةةابن!دفىالاسلامىالمجتمعكانمجتبعأى

والملىاهبالاراءاصحابمنمختلفةبطوانفيرخركانلقد
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،الاسلامروحعنبميدةومنهاالثرلمةالىبهايرجمون

اتو"نحرالافالةمبتدماتالىسوقاالمامةويسوقون

الخهيرىانفواعهصلهفيماالاعامنظروقد،مريضة

فىالتطببنوالنرمتالسلوكفىوْالأنحرات،3الةفف

بمعولهودعرض،الجهادعلىفصمغال!اطلمعوالتكتل

الففلةمنلبعهاكستمدراسخةاطوادالىالهادم

ختى،وهناكهنابهيضرببرحوما،والتمنتوالضيق

.بالفلاحجهاده2؟ن

ا:فلطرجدلية؟راءيضطربلأسلامىالمالم!لان

اف-طعرةومن،رأتْلرقضيصةمنولتناحركتشعص

مبتدهـ؟ومنومتصوئةحناللةومنوجهممةلةوممتز

أهـ!موممارك،ورجالهعلماوهيقوملْثو،ومقلدة

،اصة-الْىكتبدد*شياءوحقلالق،ظلاللع!فىكحتدم

منلهرمبهتوماهيتهأدلهحولاثناحرفهناكَ،مجهل

ولَوالنر*ستواءمنليلاشماءمندهشصلوماالصفأت

ىَلا،والوجهوالمدوافعينالصررة،!ساتن3اثعهوخلؤ،

ا6!خووفى6ىدوفى،لاَ،رافى!كمالك؟لكَ!للأنقوم

!نالعامهمن/ملاعلىألممو!للأوكذور،كحسمأر-حب

ساممكلوشعصب،لعرْثونلآلمامْونفيهو،المساحد

صفآءعنلجبعمالحمدافحابمرلظرلاَ،ا"لمهلمما،لما

محاهدْةعر.ا-النصمْافتنصِحهاضرور،العقمدة

ثنحذ!عا!شظمو،الصلييينلمالافى،ا!تتاوس.،-*عداء

لمالصرألهلمفيصدء،حسمألهـ،حاحلا،ف!المسألةان

الاستوإءللهوشبتالتاويلعنبميداالسلفرأىنامرا

بدونومننفشهبلىللثوصف!لماواليدوالمينوالنرول
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لانملموعينووجهيدلهوانما،ثصطأؤدمثيلأوء!يفية

وكدوتبالتجسيمزوراالخصومبمض-ويتهمهصورها

يلجأبلالراىجهادعلىيقتصوفلاجديدب!الرحى

يصدرونلبموالقاهرةدمشقفىالسلطانالىإلممارضون

سجنه!فىويلصن،ودضليلهالشيخبتجهيلفتواهم

يريدونامالهمفيكون

الصولْب4ظوائففيجد،لانيةنطرةثيميةابنوينظو

الصحيح،المقصدالىبهانتس!لأالعامةمنكمكنتقد

الأيسلامىالغكرعلىدخيلةاموراديخهاعلىلتفر!ىبل

بهدهلاتلمفروضااللهفىاتفىالمحمدبةوالعقيدة

ت-اءعنيتحدلونواخدوا،اديضاءالسمحةالثريعة

نححوبالمخلوقْعلىالخالقاكحاد.اوالخالقئىالمخلوق

لسنؤماكعرفلاقلقةالنفوسينركقامضفلسفى

واد!عربىابنأقوالجملوأوبْد،الله؟اتلْىعليه

وجدبوا،المضمارهلىافىصريحةاسلاميةنصوصاسيربن

والخبيث،الطيببينيميزونلأ.منسالأشياعمنأليهم

مهبثىالتوحيدععيدةوأصبحت،السيلظمحتى

ليعيدالميدانفىيثبتمنوثطلبته،الماصفةالزعارع

فكان،البصبرالنزلهالرأىزوىمننصابهالىالحق

والحجةبالرأىخصومهنازلا؟،الحومةفِارسديميةابن

؟وو5خ!معفزعحتىوالمثاقشةالمناظرةمجالسوعقذ

با-،منووجدوا،الطرقواشياخالمتصوفينعنالرياسة

فتحالفوا،الشيخاأنعداءمنسوْاهموجدهماالسلطان

السجنالىبعوددهوأفتوالمحا!دمتهالمجالسوعقدوا،عليه
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هـوةلهميحققأنالمجائبومناشريدمدنبوكانه

في!د.الشيخينظرأنالا!افىوثالثة،يبتفونماثانية

واجابةالرفائبلتحقيقلوبةوسائلدتخلىالأوليلهقبور

ضريحمن،العونبلتمس3ملعنهاينقطعفلا،.المطالب

ولانفحاالناصىدنيافىيملكلأانسانبهيرقدساكن

3ورب،امونبخالقيظنماوالطولالحولبهيظنلمضرا

؟،رحمتهبرجوربهألىالمسلمينصرت،فلا،الوجود

لحدمرجاكرؤيد!خائبأفىالىينصوتبل!علىابهويخمثى

ل!زلاءلا(،ولأبذالصحيحوبههعلىالأ!سلامروحيفهموا

السديد،الزأىلتسمعالغافلةفىاثهم2!فنىيصيحقامعمن

دحققوقدوالرشيدالوضعلتزىالنائمةعيونهمويوقط

بالألهرحةبمالتوسَلأربابهاجماركيميةابنيدعلى؟لك

ل-وقبولابرفصابرالشرعليهالبتمهاجمةوالمزارات

..المجاهدينمنالعرمأولىقبولالجديدةالحنة

الأمْهمماوضةالىدفعتهقدالأدبية!جاعتةانعلئ

كئيرة!أمورفىالزائغةالملىاهبرؤساءصفوةمنالائمة

واوانهعصرهوظروفزمانهملابساتالىالشيخنظرفقد

الإحكاممنا،صرؤيوهنءالمبيخففماببعضأكر،ئم

فىموقفهو!لان،واحدةمرة*لاالطلاقبوقوعكفتواه

اجمعصريحلأاقؤالأيعارضلأ.له،ظيراشا!هوما؟للث

سنوغرهمواحمد-والشاقضوماللثحنيفةابوعليها

مفماكمْىإقدأمهمور!سوحْبتبجيلهمالزمننفنى

نالارواالخصوماهنبلهالمينةفرمةو!كانت،الت!نرى

..والمروقبالنسقظاينكرعوهالعجبح

،بشجاعةظفرمنفيرلهايتهيألاجريئة.مواقفهده
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!لشفوقد،واستنباهـغزير،صائبوعقل!12،نادرة

يخلبابرازاالنادرةرجولتهعناصروأبرزت،،الاعاممحدن

نفسه،نىوالتس!امحالعفوخلقعنكشفت!لما..الافهام

أعداؤهسعىنقد..كبرروحمنالابتمكنلاخلقوهو

الرعاعمنالمامةبهوأغروا،حدبكلمنعليهوتألبوا

علي،الحاكمينأجبرواكما"إلابلىاءبالضربعليهفاعتدوأ

وجاءالسلطانفتغيرإلايامدالتثم،ودعلىيبهسجنه

علب"لْعرض،رايهعنويصدر،الشيخيقدرخر2سلطان

الءاههمنبه6لرلو،ماجزاءالمثشددينلخصومهرنكلاق

التسامح!فىالرفهحالمثليفرقيكيميةابنومن

يقولوحتى،ناقمكَيرعنهميعفوحتىالسلطانمعشلطف

العحببةقولتهمخلوقابنبمصرالماميةقاضىالاولغريمه

السعىمْىفمكنانبقلم،ثيميةابنءنأعفىرابناما"

".،بالمفوبادرعليناقدروحين،عليه

*صلاحميدانفىالشيخلاقاه!فميرمنقليلهلىا

بالرو!لعْثىخفلفقذالخارجئبررأئهأما،ْالداخلى

جبروكهعلىالظغيانومنارأةئراستهعلىالباطلمجالدة

(إكانمابفضواليكَ

عين"موقملأفىالتتار-جحافلالمصريونهزمحين

وكلالوأ،منهزمينخائبينديارهمالىكقهقروا"جالوت

!ثموسا؟اقوهميناللىءؤلاءمنغيظاشفاهمإعلىيمضون

والتخريببالفئكَالمليئلأخياثهممْىمرةلاوؤالهزيمة

الحريحةمرامتهمفيهيئأرونقريبليومويتحرقون

قلأرانممهمفتاهب996سنة-كانتختىبيحاللىويثرفهم

النيل:بلادعلىللودوبدمهيداالشاميةالاراضىلأحتلال

-157-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ملإ"ألتثىءمنلدرلأ!لالسيلالزاحفةجنودهسوجمع

وسلم!لثرةطوائففدعرت،والناربالسلاححصدلهالا

و!لان،نزعينمرغمينبلادهمالشامأمراءمنفريق

ا!ؤذتممهويصص،بالاسلامبتظاهرالتترىالسلطان

المسالمةالرقابعلىسيفهيسل!ثم،والاماموالقاضى

انباوا-فربقهاالبريئةالدماء،وعلىايمانفيرفىفيقطعها

وصلحتى،يقوللامايفعللئهوبلى،اثمتالساحاتفى

نعز،للقائهابوابهاذمشقوفتحت"البثلث"الىبجنوده

!حتالأرضفىيتجبرالطافيةهدابرىليديةءأنابنعلى

نفسلهدهدافلم،فاسقاو!دافراماوهو"الاسلامكياب

اعيانمنفربقوممهجبروكهمتحديالقانهعلىوصمم

بتقدبمويبدا-المداهنةالىقازانثيفيل،،الدم!ئنقيين

عنالشيخويمتنعهائبينفيأكلونالوفدالىالططم

:السلطانفبسألهالطعام

!االشيخأيهاثأ!لللألمارا-

وقدطعامكممنكل2!ليف:عنادفىليميةأبنْئرد

أكبمجارمنقطمتمبما-وطبختموهالناسأفناممنظهيتموه

اإافيهمملاحدملكَولأالناس

أمامسلمولكنى:مأخوزا:ويقولقازانافيفطرب

الشبخ.

امربمملكس!لطتلقد:جراةفىكيميةابنفيجيب

ليقثلوالجن!السلاحلهودفمتالمسلمينعلىالصليبى

11؟اكحيندينككانفأيناالأسلامبنى

-أنيقولغ!يجدفلمينقدهردعنوبحثالطاغيةبهت

!!واماموقاضسؤرنوسمسدمأنا

-افية-
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بفوله:ماجلهكيميةابنول!ن

كافىينوجدكابوككانوقدباسلامككفملرماذا-

عاهدتوأنت،فوفياعاهدالقد،فملتمايفعلاولم

.ففالرت

وقد،الايدىوتكبلالنفوسترعدلرهبة-للخئان

راسه،فنكس،قازاننفسالمفزعةالرهبةهدهغلبت

الاماملدىوكان،الدعاءكيميةاب!بنيطلبواندفع

عبدك-دانأناللهم":يقوك.بده-فرفعو!دياسةسياسة

إلدينكلهوليكون،العلياهىكلفتكلتكونيقاتلانماهذا

قامكانوان،والحبادالبلادوملكهوالدهفانضره،لك

وليدلالطياهىكلمتهولتكونللدنياطلباوسمحةريل!

!إ"دابرهواقطعودمرهوزلزلهفأخدلهوأهلهالاسلام

اشفاق:فىلهيقولونواصحابهالرأسمرفوعخرجثم

نصحبكلاوالله،نفشكوكهلككهلكناأنكدت3-

.هدابد

كانمافأسودالتار!منالحقبةهدهالتبعأناريدلا

الضبخ3جراةعلىالحديثأقصرومنى،قازانأمرمن

ملىالناسليشجعدمشقالىرجعأنهفأفى!لروحدها

علىالحربىالتدريبميدانفىالفقهاءوليقود،القتال

منالعدوفيعودالايامكمضىثم!الجهادالفروسيةأعمال

طابى-الصفوفويتقدمللنضالديميةابنفيهبجديد

قلاوونبنمحمدالناصرالسلطأنويحرجللثهادة

بلينكصلاديميةابنولكن،الموقفهولمنوالخليفة

،الاعداءباندحارالمعركةتتجلىحشالحماسيثحل

لمنعنفيترفعالهباتبعضالنامرالملكعليه-ويعرض

الله.يلقىحينأضحافهينتظر

-6!ها-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


منبموقفهيذكرناالقتالجبهةفىحربىموقفهذا

الحرماتاستباصاحينبالشام!ل!روانجبلأهل

ويذبحونيقتلونالحجاجالىوكعرضوا،الاعداءوحالفوا

اطرافالىوكتبقتالهمالىالشيخفتوجهاويسلبون

اكفربأنهموافش،نصرثهالىالمملكةنائبودعا،الشام

خطيرةمحنفىللهولثبتثم،والنصارىاليهودمن

.منالنادرموقفهأما،الطريقوأمنالمسلم!اراححتى

سعىلقد.بحالالتاريخذاكرةتففلهلافماإلنامرالملك

وأنهمحبوبديميةابنأنالسلطانلدىبرجفونالواشون

تسرعالناصرفىوكان،الحكمليسلبويفزويجاهد

ممجمعلماذامفيظاويسألهالشيخيدعوفبادرواندفاع

أالناسحولك

ورايت.كرىكماالاسلاملنصرةالشيخيخرد

الىكتوقبل:يصرخثموجهـ"فىالسلطانفيحدق

.النهاروضحفىاليهوتسعىالملك

ملصانوالله:ويقول،متعجباتيميةابنفيبتسم

اإلدىفلسايساوىلاالمغولوملك

.بالاعتلىارويبادرالسلطانفينكسر

حقاوكان11الطغاةمنفعصمهبالحقالاماماعتصملقد

.-اؤمنينا-نصرعلبنا

-016-
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اهبالمتة!ضما
الضورىوالسلطاق

الممرمنالسينشارتوقدالغورىقانصيهيكنلم

صنالقيادةلهتسلم،البلادسلطانسيصبحأنهيظن

،الاتباعضميف،الحولقليلفالرجلةوامتثالوهب

حولهمَالح!ثد!ممونمنالافداذالامراءمنوهناك

فالتزاحه،الديارنجسلطةخطراأعظمهمليفوز،والمدد

وهـاذا!الجركسمماليكمنالقوةذوىبينأشدهعلى

المتنافسينيأقلحولهيقاسلا!لبرشيخيصنعأنعسى

عاملكانالضميفالحولهذاولكن،ومهابةخطرا

الاشاوسىالمتزاحمررلان،قانصوهاختيارفىالتر-يح

يستطعولم،واحدة!لفةفىالقوىبهمكمادلتقد

علىفاكفقواكفتهالىالضف!3ببعضيميلانأحدهم

فالرجا!،الملتهبللصراعمؤقتكحلقانصوهتولية

مدىيخربممرهسيتنفسالزمنأنيظنلامسن-شيخ

المصدودبقاءهينتهزأنأم!كلمكنةوفى!محدود

الىالثقلبمر!لزويميلِ،قلاعهليحصنمواتيةنرصة

مظجأةيوم؟اتالفورىالسلطانفوجىءلدلك،جانبه

وقيتباىمصرالخطرانالايراناليهثقدمحين،صعبة

السلطنةعلىجميعاالمتصارعينأبرزوهماالرحيى

وارتمد،واقتناعسماحةعنالمرشيلىأنمنهيطلبان
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ا!طي!المثصبهداانبمرثأثهاذولخادلالشنخ

النصبرقليلبمدوهووالدسائسمحاهـبالمؤامرات

دهـ،ف!سيل،فجماةعليهيثورمنيعدآفلاوالحول

المؤامراتهذهعنبميداعاثىوقد،موجبدونهدرا

الطصفةحهبفىيقففلماذا،حياتهطيلةالمملوكية

التهبتحتى،وتأبيهالرجلامتناعوطالةإلسيننبمد

يطيمواانالمصاحفعلبىفأقسموا،الحاضرينحماسة

هـبكى،والاغتيالالتأمرمىأحدهميفكروالاالسلطان

والعمامةالبنفسجيةالجبةيرثدىوهوطويلاالشيخ

فرسهيركبثم.،السلطنةشعاريسمونهمماالسوداء

الفضيةالطيورذاتالسلطانيةالمظلةفوقهومىالاميل

وسارانفسهالرحيىقيتالاميرركابهفىيحملها

!وشبمنضاطرالشيخنفرأوفى،السلطانىالمو-لب

ماكرةخديمةكاناليخكباكىأنالاياماظهرتوقد

سلكالىعمدفقد،امتفكؤكلأينمنبهايمرت

وقيتممرباىمن-للاأوهماد،دعائمهبهبوطدحاذق

لسلطانه!يمهدأنهالرحيى

لههايملىحيثمفرضةخلواتبكيهمايخلووأخلى

حتى،سياستهملأ+يخَدآالحيلمنويصق،ا،مانىفى

:مصرباىمنالتخلصبسبيلأنهالرحبىقيتأوهم

علىوساعدطلائهالىالمخدوعفمال،خاطرهلاجلى

يلوذالفورىاخلىذاكواذ،غريمهشأفةاستئصال

حتى،قيتغلىالخفاءفىبهمم!تمينا،مصرباىبأتباع

دوتالموقفسيدواصبح!أيضامنهالتخلصلهلم
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).يثريك

الذوعمندلكبمدنيماالسيالىكاريخهكانولئن

سنميلفانناالدارصينعنيخفىلابحيث،والاشتهار

الادبفىومكانه،العلميهالرجلملكاتالىهنابالحديث

،وكأامغرقةمبالفاتدلكفىعنهلناقلتفقد،والشعر

عزامالوهابعبدالدكنووينئرلملودصديقهابصدد

اثناندونهاكما،الادبيةمجالسهمنطرفااللهرحمه

مرهـزتحددوحدهاالمجالسفهلىه،مريديه!لبارمن

الراهنعصرنابثقافةعليهانحكمولن،الملمىالسلطان

نحكبمحنولكنا،بالمرةشيئالساوىلابازائهفهى

الروأيضاتركفعلانججدهاإلمملو!لىعصرهبثقافةعليها

قدعزاماالدكتورأنالظنوا!لبر،مثرتمطصتوى

السلاطينقكفكررمنصوراالناسعلىليعرضنئرها

استفا؟ةمظنةبهال!ىلا،السالفةالعصوربعض

بهاؤينتفعكاريخيةوكيقةلكونأنوحسبهااوثثقيف

السلطانيةوالعقلية،ناحيةفنالمملوكيةالبيئةلشخيص

محمدبنحسنالشيخكانوان،أخرىناحيهمن

فىيلىهب،المجالسهدهدونا.منأحدوهوالحسينى

يستبمدلاتقديراالفلميةالجهةصالسل!نكقدير

رمفعنهيقولفهوالملوكبلقاءيمَكسب،متولمناغراقه

حفيل:ثن!

محبةمنبهقرنبماوالمناقبالاوصا!هلىهوكل،

كلفىالحكماءوضحتهعماوالتفتيثى،والعلماءالعلي

المظهمهذاوصففىالبثريقوللو،الحلوممننوع

وأ،-غهفىكلىبماهوالمحققينالعلماءسلطانهوانه

يغةلاد!موا-9؟-631-
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وصفه!فىعيبماهوالعارينسلطانانهمدحهفىيقول

مبالغةالمحققننالملماءسلطانانهالرجلقولكانواذا

المارفيننسلطانقولهفانالعلممناليهنسبفيما

للرجل-ينسبهفيمامضحكةمبالفهَالصوفىبمدلولها

فمهاغرقماانا؟االالهىوالولوعالربانيةالممرفةمن

.الدماءوسفكالاموالومصادرةالمظالممنمصر

عاىيفرضكانانهحتىالناسلأقداروالاستخفاف

ويقبلأماعهير!لعان2لمباسىدإللهالمستمسكالخليفة

السلطنةيستممدأنهذلكبمدويدعى!يديهبينالارض

سطرهمانقبليجملنالا؟لككل!الروحىدأييدهمن

"لاالموائدكلى2برالبدرجاسمنالمجالسهدهرواة

...كيربتهوين

الرنانمداهاياكانداريخيةحادلةا؟نوسنمرض

ترءالفقهىكضلمهمبلغعلىبهالنستدل،عصرهفى

لنسجلثم!انيةثارةالثوعلنصوصاحترامهومدى

لوهـةالحقفىيخشونلاالملماءمننفرعظمةبها

أهوا?يردعبمامجلسهفىالسلطانيجبهونبل،لائم

مجل!"-منيخرجونلم،نقمتهويعلن،ثائر!هفتثور

صادفن!للهضمائرهماخلصواوفد

بمهصةيقوموكان،الحجابصاحب"الىنمىلقد

بيتيأكىالنايىمنرجلاان،المحافظةفىالامنمدير

فا-!،بووجتهمنكرةصلةعلىوانهغيبتهفىصديقه

الصدبقداهمحتىالمنزلوراقبأهبتهللامرالحاجب

-.16،-
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أةصراحشوكبريحاضربابهماومازال،ععْعمشوقته

بهماوطيفحمارينعلىمحاحملاراكوأر،بالفاصثة

الناسعلىفضيحتهمالتعلنوالرعاعالصبيةمنملافى

فرفت3،المصرهذاكقاليدبىالمالوتعلىجريا

وكأزىنادمأسففىبأدائهاقامافادحةغرام!عليهما

انيمقبدونالموقفينتهىأنالميسورمنوكان!شنيع

االسلطاندائرةفىصداه

الفاثةاصداءدشيعانيحبونالذينبمضولكن

نقلقد!نفسهالنووىمحلسفىحتىةعجلسكلفى

،فقدعنسمحهفريباليس-بمد-وهو،الرجلالى

أردتالمفرضالناقلولكن،المتطاوكعمرهفىأمثالهراى

الملىنينبرجمامرهالسلطانبصصأنيأملبأنه؟لك

وقداالمماليكمنالاصلاممثربعةاحيامنأولفيكون

؟ءالقفالىالمسالةفولالنورىلدىالفكرةراقت

علر،الدولةبهلتقومسيفاالرجمقراريصدرأنوطلب

السلطانايحضرهثهودملا

بعضعليهفاشارالمسكننالملىئبالىالنباطاروقد

كحتبالرنااعترتلانهاقرارهعنيمدلانناصحيه

يهـنلمولوحتىالاقرارعنعوالرص،الححمسيا!

اجمعكماالحديمنعاماملالاختيارلدىبلالاكراهمع

ووقائعوأقيسةنصوصذلكبصددولهم،الملماءعليه

فرجعثمركهاالنصيحة6لرتوقداإةالتأويلكقبللا

عل!بهاطاتَفتوىماحبهوكتب،اقرارهعنالرجل

-1165-
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الواض!ةبتوقيعاثهمفاجابوا.جميعاالشأنبهداالطماء

دونالزناحديسق!الاقرارمنالرجوعانواملنوا

ولو،للسلطانالامرينتهىانالطبيصمنو!لان!نزاع

نجىالمادلالشارعمفزىلادرافقهىبصرذا!لان

وفيمهماعزجمنماروىولمرت،الصائنالحكمهلىا

مجت-دأنمؤكِد!،ا،نكارعلىالرسولراودهمعمن

اشنتهاريريدلافالإسلامإ!الحديمنعالرجوع

يتمقبهاأنبمذالفيقمكانهافى،ممحاصرهابلالفاحثة

بحضفيطائشهءنزوةفاذاالدءوبالحربصثمقب

نأبأجمعهاالاسلاميةللجماعةالصونمنكانالمتهورين

حين.كلن2القرامةكناجأنلاباث!بهاتالحدودكدرأ

للتأنيبيكفىماالتقريروفى،ومرجومبمرجوِعة

سطووفىملخصةاثارعوجهةهئبلك!والردع

هدامجالهماليساذ-والتحليلالبس!يعوزها

الضرعبنصوصالمامراالفورىكانلونقول-المقال

التضاةودعا،الرجمعلىصممحينالشط!ارككب!

كصدره!رمجلسفىالموضوعلمناقثةوالملماء

الملصطءكان.والحرابالاسنةواكتنفتها!السلطان

يقولواانعلىأمرهمفأجمموا،يحاكصمابينةعلى

زكلرياألاكبرشيخهمو!لانمبالاةالحقْدونكلمة

همف4فىوثقوا،الجدالحومةفىعفدهمالانصارى

الاسلامبلادقامانةمنفلهمؤازرثهالىواطمأنوا

منكلاهلمنوالاستماذيةالريمةعلمفىوالرسوخ

اشتهرمامعالملومشتىفىنعةاللى2والمؤلفات،الثيوخ

العاطرةوالسيرةالقفاءفىالبربئةالنزاهةمنعنه
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؟لكصله..الاصلاحفىلمالداثبر-المحمى،الناسفى

علمىمجلسفىبهيعصفأنالسلطانيستطيعملاكله

ث:يخرأىان-والحق،.بالدليلويلوذ؟لححةعلئيحتمد

علىصمبمماالقضيةهذهفىالانصارىز!لرياالاسلام

اجمحفقدالادعاءاوالتحاملببحضيهجنهأنالفورى

الا،وتقديمهثنائهعلىالا!لبرالئيخش!ة!لتبوامن

التناقضر،مننوص-اللامعضوئهفىالسخاوىظهاكلمات

مجموع!ا-فىتكونبجثوالمؤاخلىةالحمدبينوالتأرجح

الصدبقالمؤرختحاملعلىودليلاالاشلاملثيخحجة

السخاوىمنسلمعظيمواى!للاستاذمودكه!دما.يصف

لقد!مرقاهوبحدجلالهعلىَالانصارىمنهءبسلمحنى

لىمتحوقدصابئةسهاماالفورىلحلىلانالحقادحْز

قوالنقاشالىالعلماءدعاحين!داذبةكطرسةفىصدره

.الاسلامشيخمقدمتهم

يوجهأنالسلطانشاءوقد.رأئمارهيباالمجلىكان

فىئظرأنبمدبدءذىبادىءالإنصارىلز!لريا!دلامه

غضب:فىلصاح،الملماءمنحولهمنالىغضنب

صاحبهْمنزؤفْىرجللضب!ز!لرياياشيخكيف-

أنتمفتقرونيتراجعثمبالجريمهريقرعثيقتهمم

لا!بالرجوع

دلاعيذهوْقالْاحد،قليلاالانصارىزكرياْقسكت

عىيرجمأنبالزناللمعترف":اعتدادقىالقفاة-.،

فيقولالممثرقينلراجماللهرسول!دانو-قد،اعتزاقه

!إ"السبيللهليفسحكلىاولملككلىالملكلاحدهم

وصرخالفي!منعيناهوثوقدتوجهْالغورىفاحمز
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بالرجمالحكماصدارفىالحقلى،الامرولىانايقول

الدين.باسمأمامىكقفواأنلكموليس

كصدرأنالحقلكنعم:يقولمتحمسقاضفانبوى

علىأمررتفاراالكريمالرعمعمتفقاكاناذاالحكم

دبتهما.وعليكملىنبفأنتالمتهمينرجم

اركجا%ا،المبارةهلىهاثر،الحاشدالمجلىارتج

،ةفنكلنابيةكلماتالمماليكأمراءبمضفاظهر-،عنيفا

علىوأجبره،ثيابهمنالمالمفسحبأحمقهموتطور

الارضيفربمفيظاوقتفقدالسلطاناما،الخروج

مف4ندتوقد،متوعدامهددابسيفهويلوح،بقدمه

التفتلمكبرمحنكشبخمنتصدركاتماعبارات

لقولماالاسلامياشيخوأنتوصاحز!لرياخالشبا؟ةا

منه،التسحينجاوزفوكان،الأنصارىزكربافرد

أعادالحقوكانالصوتواركفاع،الاداءبقوةاحتف!

:فقالحنجرتهشبابالبه

وجمهوو،الصقيسق!الاعترافبحدالرجوح!ان-

رئىالمذهبصاحبمقدمتهموفى،؟لكعلىالائمة

01عنهالله

هـل:متهكماوصاح،استهزاءهالسلطانفأظهر

!الاسلامياشيخفىمتككرلضيهماهلىا

لش:لباقةفىلقولالأنصارىز!لريايلالتارافرد

؟مىةاركضتهماولكنهوحدىذمتىكردضيهماهلىا

وثشهالملىهبصااحب!الثائسالأماممصرسالن

.!بحالالتجريحدقبللأالثريفة

تدضبخأنت:منمجلاوردالفورىقضبفزاد

-.168-
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نأاحب.فلاالقضاةأبهاانتماما،عقلكوضمفبهرت

.إالقضاءعنجميماعزلتكموقد،ا؟نبعدأرا!لم

اسراالمجلسفانفضلاغياسابامزبداالسلطانوخرج

امرهفاصدرأعوانه،بعضالفورىهتفثمإ!انفضاض

الواحاتالىا؟خرالبعضونفى،البهضأموالبمصادرة

معالزنكلونىالشيخالثافصملىهبنأئبوضرب

اعتقادفىلانهيموكونكادواحتى،بالممااولاده

الاعترافعنالرجوعسبيلللمتهمهيأقدالسلطان

.الاشهادرءوسعلىممارضتهمنا)قضاةأمكنوبذلك

علنلاودمليقبثنقهماالامرصدرفقدالمتهمانأما

حيلةقلةمصرفىالناسل!ى!لاملبنيؤمينجثتيهما

(1.السلطانعلىينتصرواأناستطاعواوهلالقضاة

فصرغرزمنايتحدثالمصرىالشمبلثوقدهلىا

مختلفالجاهيرفأذاعت،ا!وجةالمشادةهـذهءن

منئيهبرعتبماعنهلتحدفثواظتالفؤثىعنالنكات

السلطانبصلالى؟لككل،وكانوالفكاهةالتوربةأساليب

يتخلىأنيستطيعلأومنهالنفسيةأزمتهمنفيزيد

التضيقومحاولة،وجهينزواملاملانرادعااجراء

فيع!-،الاسما،.فىالملىمومالوجهيئبتممافيه

لْبحقق،ْرمهافىامةعلىبلىلكالبلطانوساعد،لداوله

.مناوئوهيبتضما

الامو؟ؤمنوانفق،بالغوربةالثهيرمسجدهبنى

حديئاموضع!لانماوزر!لثتهلشييدهقىالمحادوة

اضظهدهمممنفقيهجذواهعنسئلوقد،الناسر،

!الحرامالمسجذأنهالناسمنملافئفقاكاللطان
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ألفورىالىالنبأوطار،بالتصفيقالحمهورفضح

قولتهعلىدؤاخدهالفقيهبأحضاروامر،فيظافانفجر

بالمصجدشبيهإنهأردت:ثباتفىفقاللبقاالمتهموكان

والاجلال،بالتمظيميخصوهانالناسوعلىمكةفىالحرام

شيئاأردتلقد:ضيقفىوقالرأسهالغورىنهزا

الخبيث!ايهاخر2

السلطانيحاوللماذا:وقالشجاعةفىالفقيهقنظر

!الناسكلامبحرفأن

وجهكارىاناربدلا:بهوصاحغيظهالفورىفكظم

.ا!نبمد

تسجلباهرةمفخرةالقفاةحادثةفاذأالايامومضت

بال!تالاعتدادفىخلقيامثلافتصبح،الطماءكفاحفى

!الطغيانومجابهة
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-علماءالأزهييرُهب!

لآش!إثليدواالمما

الثورةسبقتالتىالفترةفىالازهرعلماء!لان

الضمبزعماءالازماتمنككهافيما!لانوا!لما،الفرنية

الولاةودجبر،الطاغىالمماليكظلميرون،دفاعهوالسنة

،النوراتويقودون.،الجموعفبتقدمونالصثمانينن

كهدأولا،والمدلالاصلاحفىالخقكلمةويرسلون

منفيطالبوأماوبنتصر،البضيركفعحتىنفوسهم

لْيفدءون،المرمنةضمائرهمكتبريحدْاكواذ،انصاف

--!لقرونو

الأديبللهؤرخمكرمعرسرة!لتابمْىبزاتوقد

علماءجهادحوليدورقيماتجصلاحديدابوفريدمحمد

منالفسقةوقمعالمدالةكجقيقفىو!لفاحهم،الازهر

جهـاد"موضوعهعنوانافتابمؤلفجمكوقد،لحكام1

علماءأنمنهاعتقادا"عثرالثامنالقرنفىالثعب

ا،مةوزعماء،المعبرةالشمبالسئةهمبالازهرالدبن

شبالامنشواطىءالى.دونهاولقم،رألهاجمنيصذرون

الطغاهّتنمزعهدمْ!ما-!لكو؟إك!ألباقيةالزعلأرعْثهب

ب-اءحتىهباللىأبىومحمدامبربكعلىأمثالمن

.51مدالطغيانوجاوزالزبىالسيلوابراهبمْقبلغمزاد

-أ.7*ا-
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هـؤلاءبعضكفاحمنمختلفةنماذجهناوسنعرض
الاس!علاما؟!لرهالىانفالبأكثرفىمستندينالسادة

الضرووةرايناالجبرت!تاريخمنهامةزياداتمعفريد

علىالجهادجورلتتضح،بايجازصدهافىتلح

-إالصحيحوجهها

علىالضيخالاعلام!ؤلاءمز،اليهمنشيرمنوأوله

نأامبربلثعلىعلىكوجبمهابة؟ا!لانفقدالصعبدى

بتحريمهويفشالدخانشربيمنعاثيخو!لانيدهيقبل

اراالتدحْينأدواتيخفىأنجملىصيحمبكعلر!فصار

اليهيلجئونالناسو!لان،غضبهمنخشيةبمجيئهعل!

خاصة،صحيفةفىشكاواهمقبسجلالضمسهماذا

يلقىولا،علىءحدةشكوى!دلئىالحلالممبم،شحدث

ف!،لصسح!لانب!،وجههقطوبسْالبارزلتضالقهبالأ

اللهوسمشألنا،فلأليلأفالدن!اكأسف".لا:ثائلاوجهه

بمدهيمسكلم"نفع!،لماننصحكفىدأخرناعز،

لومجهنمنارمنامفهلىهعاىخلالفأنا":قاع!

أ"احسابا

لْف،بم،ْمطالبه،لمفاحالةلهـا2كل!ؤلاحظوقد

اللحاقفحاولالا-ككوافى،وراءهألثاسنفرْر،غاضبا

هـ!دشلروأخلىددمهالأعلىالشضفأصر،معتذراله

الفارفتمسكمافم!لم.،اللىاالراكر!لنهولا":الله

."تنصرونلاثمأولياءمندون.-اللهمنمم؟ما

مواق!!مْىاطفياناجالهفقداللإردلرالشيخأما

يثحدتةأنخديدأبوفريدمحمد*ل!سماز3وئتر4كثرة

؟يقولا؟بعضها!:

محنألةثاوتالطاغيتينحكممنواحدةلسنةمضىبحد"

-!173
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ر!راكهافىللمبألةبكنولموقفعلىخلافنى

وهو:قانونىمبداعلىنضالأمنهاالقصد!دانبل،ْخاص

القانونعلىويثوربقوثهيدلأن،القوىللايريبمزهل

ضعيفاخصه!لانولو،للقانونالخضوعمنلابدأو

رجلينالخصومةو!دانت،الدولةسلطانمنلهسندلا

ألطغِيان،عصانجةمنيلامراء!ليارمنوأميرالشمبافرادمن

العضاءألىقني،بالثريمهالضعيفالرجلواعتصم

للرجلالشرعوصكمؤالبطشيا!وةالقوىالافيرولوخ

مطقا*برواصبح،كلحق*زغان*ميربى8،ْالععيف

و!للحرمة!للأثعوةكجتاحانوبيناثمانونبنتصرأنبين

ممثلووهم"يناديهمواجبهمأنالعلماءفأدرك،سياج

القانونعلىبالمحافظة"مفالمستنرةوالطبقةالشعب

الواجب،نئداءزهبوابلىلحظةشرددواولم،والحق

اكلهوظيبرحمهالدرديرالثيخاسمهزعيمميهغوثصدر

وكوعذ،ؤئهر،وازبدوأرثى،وأبرق*مير\فأرعذ،ثراه

السعبوقام،!لدلكَوأزبدواوأرغوآوكبتواالعلماءقففو

أت-افأجمقكبيرةعظاهرةوكانتهـؤبدهم6لهمورمن

وأوشكَ،6ثموةالحز،"ولنالنضاؤمأذرافحنظرخر.انيتهم

ضلاءجؤيمأنلولأ،شاملةفوضىالهـ،بؤدىأنالامو

الحال،كلكمر.،وأشمْقوأ،!لاضظراب؟للثمن*مراء

وقفتهعلىفلاموه*مرألىا-وأرسلروكمئاوروافاجتمموا

كاهـهوهوفازعز!-،القائرنأرادماعلىبالنزوؤوأمبروه

بفلتلأمريدعوا،انانملماءبرضولم،عنيفةمشادةلفدْ

أنف!بوا،للئاسيكعبوئهمسجلحقبفْيرألدلهممن

وسمىصلحلهموكنب،آمتسبهبالحىوليعهلهمككثبة

-حم!م-
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مايقفبى.بالتزامالحكاممنوتمهد،الامراءعلىشرو!به

كا.المرفيحمَمهوما،القانونبه

الاستا؟ذكرهالدرديراليخمواقفمنهذا/موقف

الجبركىكاريخفىنراهاكثرةأخرىموأقفوله،فريد

ضعحينيوسفْامبيرالاميرمنموققهأهمه!ولمل

فرمْعوا،المغاربةمنالعلمطاجةْعنالضريةالاوقأت

علنىوكبر،يستحقوانبمالهمفحكمالقاضىالىالشكوى

ء،بالأ؟عانيطالبهالدرديرالشيخفكتبيدغنانالاصرر

فكان"،حملهمنمحتقراال!بورفضوبغىفطفى

قالحينالجبؤكىبهماكحدث

ألجامع،واهلالدرديرال!ثيخالىالخبرووصل!

وا!؟انوألصلواتالدروسوأبطلوا،صبحهافىفاجتمعوا

أ"ثمدلمة،بالقبلةالمشانخوجنسالجاممابوابوأففلواْ

علي!واندعاءالصياخيك!رونالمناراتعلىالصفاروظبن

ال!!الخقفيهسارجععصيبهَوققة"-وكأنتالأمراء

الأسنتاذمقدمَتهمْولْىالدتنعلماءأيدىعلىأصحابه

الدردير.

وجعدم،الطماءمكائةرلْمقدللحؤ،الفضبهدأ

مْ!النقاشتحِرجوقد،ْقمؤهشولم7بماألظالمينبواجهون

المملوكفقاؤغاصْبوعالمظالممملوكببنالحقوقبعض

العالموجههفىفصرخ،(رأ!ى-كَلاكسرنوالله!:متر-عدا

بكجاءالد!السرجىولعز،اللهلمنكَ!:متحدبالقوك

ا،ئمةو-هاجت؟أميراجحلكَومنالثتراكومنباعكَومن

..يمتدر*مرفتقهفر

نطاقفىمنحصرةللطقيانالعلماءمكافحةتكنولم

-اآلأأ-
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كانايايقعظلملبمالتحرضكانثبلوححدهمالمماليك

!ْلهركيافىالسلطاناواعوثهاجمانهابل،مصد!ه

اغتصابمنبهامرمابتنفيذيهمحينالوالىرأىوكسفه

تدمصرفىالدينرجالبأنالقائلةالدعوىيهدمماوذلكِ

،ْطغيانمنبهيقومعماباغضائهمالتركىالاستممارعاونوا

يوْمضونكانواالازهرعلماء-أنهىالامرحقيقةاناذ

مستيرافرقايفرقونولكنهم،!لفكرةالاسلاميةبالخلاف!

منالاسلابم.ظلالفىالخلافةعليهتسرأنيجبمابن

المثمأفيينأيدىحكلىاليهانحدرتماوبينومساواةعدل

المثمانيةالخلافةتكونانهالهموقد!وارهابهمن-ض

ما-يخديقرءونفكانواالدينباسمافصارخللظلمشمارا

ئمالعربيةا!غةالىبترجمتهاويطاببونالمنشوراتمن

.استخظءدونالقاطعزأيهميصدرون

خاصاامرا1168سنةالتركىالسلطانأوسكلقد

الىنتلهابوجوبمطاببا،الخريةالاوتاتبحضبالغاء

ا،ستانةالىمايرسلالىبالتالئليضيفها،الوالىدائرة

القاضىفقرا،الديوانمجلسوانعقد،الاموالمن

امر":يقولعليهعقعبثمالخلافةمن!ثورالعثمانى

الئريف"الشرعبنصطاعتهوثحبيخالفلاالسلطان

منالمجلسإعضاءأحدخالمنصورىسليمانالشيخولكن

مراحة:فىفيقوليقف-الازهبرعلماء

كلائبفملمن!لانتالمرثباتهلىه،الاسلامياشيخ:"

شىءرهلىا،السلطانكفعلالنائبوفمل،السلالان

الناسوكداولهالمتقدينالملوكمدةفىابعادةبهجرت

ابط!اليبمزفلاوأسبلةومساجدخراتعلىوركبوه

-175-
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المرصدالشمائروكمطلتالخيراتبطلتبطلواذا،ذلك

يبطله،أنورسولهباللهيرؤمنلاحديجوزفلا،ذلكلها

أهـرهويخالف،لهبسلملابابطالهالامرولىامروان

يخالففملفىللامابميسلمولا،للثبرعمخالفةذلك،ن

."ا!الكربمالثرع

علىتمليقا،حديدأبوفريدمحمدالاستاذيقول

الجل!تالشيخوقفة-دانتوقددا:الجريئةالحادثةهذهِ

يسعولا،عليهعازمة-دانتعماالحكومةعدولفىشبا

وهذا-،القولفىالدقةهذهبمثلالاعجابالاالانسان

يسعلاكنا،الجقفىالجراةوهده،المنطتىفىالاتزان

يكئلممصرصوتأنيدسأنالقولهلىامثليسمعمن

القولهذامثلانبل،ودواوينهالحكمأندلةفىقويا

الحقوقعلىالمحافظةالىوانتباههالثعبيقظةعنينم

هذ6،الاجلاءالممئيننهؤلاء(لرأىمصرحكاموتقدير

الوو!مىالثصمئثانيةمعهاتذلَرالمنصررىللثسيخوا!دة

منالمستفلبماالدولةوأعيان.دركياقوادمواجهةفى

العثمانيين.

الوالىيطلبهماليقرالديوانعجلساجتمعفقد

جاربونالتركمنبجنودالا!شحانةاقتراحمنالحثطنى

منكراالعرويىالشيخفصاح،الصميدفىالمماليك

.يقدمونجننالاموالمنالاغرابهؤلاءبأخلىهما

وشرع،السلطانوأىهلىاوقالغيظهالباشافكظم

يسكثلاالعرولىومن،التر!ليةباللفةمنشورفىيقرأ

:حدةفىيقولبل

التركية.نمرتلافاننا!الكلامحاصلعنأخبرونا-

أ-*ا-
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كرلدالتركيةالدولةانالشيخويفهمالمنثووفيترجم

لحرتيبهاكتهيأانهامدعيةالمح!شأموالتستنزتان

:اعتدادفى:يقولعابىءف!العرومىفيتهكم،المماليك

منأوالحثمانيننمنالحاكميكونأنأعبمالااننى"

ثاالمسليننواموالالناسمصالحعنأبحثانماالمماليك

اخرجو3:ويصيحالاثراكمنالحاضرينالىيلتفتثم

،وسن!شربحتغلبواأولقلبواأنفاماساعةللحرباليهم

-االحميعمن

مطرين!والقائدالوالىويفضى

ذلكمعلمدألاثم!باسلةزعامةهلىهأفليستوبعد

؟الانبياءلورثةرفيمانموذجا

--*ا--
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لجبركأالصحمنعبدا-

الطغاةْكلاجم

خرادثعليهاتبرهن،صادقةقضية،للحقالماقبة

دليل!الجبرتىوس!ةالتار!ضائقبهاوكنطق،الدهر

علىحيعهالرجلوقففقد،ثأ!ليدابلغيؤكدهاثابت

عظمةمنيرىاوخادثةمقيسطزفيماوالعدالةالانصاف

والاضطيد،البالغللمسفهدتزمانكلفىوالمنصفون

زملاءهفا،يترمدالجبركىينالان!الطبيصومن،ا+ليم

وبهدحياكهفىمانالهانبل،وكهدلدبفىمنالصادقين

الرجلعاشفقد.سواهلحقتماقسوةأعنف!لانمماثه

منيقرهلابمامندثرةثعاقبت.مختلفةعهودثلاثهفى

مناوافىالباطللمناوأةنفسهفرصد!والارهابالعنف

فمراىالفايثمالمماليكعهدفىعاش!يحةصسافرة

والنهبالسلبأدوأرعليهكمثلالذىالرهيبالممرح

غبثىفىتحاكر؟لمؤامراتالدسائسوشاهد،والاكتيال

تكرإءمأسعنتقجرتالصبحانبثقاذاحتى،الظلام

ة9الضوعهدفىالرجلوعاش،الاكبارلهاكتفتت

افيلمياهيلوثونبلادهاعداءيرىأنلمه6ؤ،الفرنسية

بصاالاسلاآمبادىءويحاربون،الفاضحةبمأثمهص

منوينتهكلن،.شعائرمنويعطلون،خمرمنيريقون

--!ؤ7!
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بتولبتخرايستبثرانالاثافىثالثةوكانت!حرمات

ثمكنص،اذاحتى،الث!عبرغبةعل!ئزولا،علىمحمد

التىالسابقةالا؟وارومثلةشيعتهعلىانقلبسلطانه

اؤرخوا،وأرهبوذبحوسلبفاغتال،سابقوهبهاقام

فلا،ا!يممنكركلعنالاكتمخضلاآالايايرىالحزين

-فزاهةملتزماعيناهعليهكقعمايسجلأنالايسعه

لقنمونلاالطفاةمنوالحاكمون،المنصفوعدالة،المحايد

الىنظروافاذا،5الممووالاطراءالكاذبالثتاءبضير

غيظا،يتفجرونفانماالجبركىة1مرف!أعمالهمصحيفة

الحاقدةمخاتلهممنوينصبون،وحفيظةاشقاماويثورون

داسىاظلاماالحقصاحبعينىفىالحياةيحيلما

،والِحتوتالمخأطروثكتنفه،والهوامالمقاربتتخلله

الاضر،غهدهافىسيماولا،الرجلحياة!لانتوهكذا

ضماحياكهختمتحتىعلىمحمدمكايدفقدكرصدته

التفصيل.ببمضالبحثهلىاخر2لهسنتعرصاليما

فىاضطهادهعنيكفلمالارمابولكن:الجبرتىمات

كلعلىلتأكى،منزلهفىاليراناضرمتفقد،قبره

الارهابامتدثم،وتخيفكفزممسوداتمنسطرهما

وأوعزتداولهاومنع،مخطوطاكهفص؟درت!لتابتهاىا

بتيتحلىوقد،وكجريحهابنقدهاالكتابمنالمنافقننالئ

كرب!تاريخاليستألجبرتىكابةانفيقولمفبرضناقد

وكسل!-،انتائجعنالمقدماتوتنبىء،الحوادثمعه

الجبرتىفىالمفروضكأن!والتحليلالتثر-أضنواءعليه

وقد!احداثمنيخ!فيماالعثرينألقرنطريقةيتبغان

الوقانع6وذ!در،الوثائققدمالرجلأن!ؤلاءمأت

والمقررزىالاثيرابنأسلفماالناسعلىاليدمنوأسلف

يضيةتار!موا-31-الا9-
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موسوعتهمننأخذأننحئوعليناوالسخاوىاياسوابع

دون،المؤرخينقرنالْهموسوعاتمن"نأخذهماالحافلة

وثقافةالمصرطبيمةتأباهاشروطاالرجلعلىنفرضأن

احتفظت-قدالفرنسيةالمكتباتبعضانولولا،انجيل

كاريخهنقرأان-استطمناماثالجبركىيومياتمننجسخ

نىخعلىالعرابيةالثورةقيامساعدفقدإ!الحافل

سَخمةأجزاءأربمةفىإؤلفاكتبهاكماوطبها،صورد

الايامتوالتثم،حافلورسيم،رائعحجمذات،مكتظة

وسهاح!التنويهمنيستحعهمايلضلا؟لرجلوكتاب

عاميةمنلربهوما،المتواضحاسلوبهالىقصوبالنقد

مس!كالجبرتىسلكولو!هابطةوأساليب،ركيكة

واصطناعالزائفةالمحناتالتزامفىعصرهادباء

منامينةصورةيقدمأنأمكنهما،الملفقةالتثبيهات

ولفرق،الجليلسفرهفىقدمهاالتىكشلكمصهـ،واقع

،وظباقوجناسوسجع،واستعارفى!لنايةفىالقارىء

لا!دالصحيحةوالصورة،الصادقةة3للريجداندون

الثورةةياموبعد،فق!وا؟ن،يزالعزتاريخامنساسع

فنهضاللائقمكافهيأخذانألجبرتىلتار!امكئالى*جرة

منالناشرونواقتبس،منوهنعنه-للحديثالكاتبون

منتبطن،مقدرينالناسىيقرؤهاصحائفالحاليةصادثه

ةنصفة،كتابةالرجلحماة-لتابةالىالمخلصونوإلدفع

وزيفالدهرعنتمنصحبهمماكثرةاوضاراعنهترفع

،بطى،دامىليلبعدوتاريخهالجبرتىيقدروهكداالايام

منمحنتهالحقيظهرهكذابل،الجنباتحالك،الكوأكب

فترددت،الجبنمؤتلئ،الوجهناصع،الغاشية

-أ.هـئه-
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بانوايمانفوةفىكجأرجائشةحارةبهواثفا،فىجات

للمتيي!الحاقبة

كاريخه؟كتابةالىاندفعو!ديفأالرجلنشآ-ديفأما

حسصكان.الحديثهذأفىعليهسنيمافذدك

الدينالارهربهاهـعلماءمنالرحمنلكبدوالدالجبرص

اطلا.ض!قصرالهلىلو-،التت!ر!9اللعهعلو!بدراصةألموا

دحومنالازهريه!روسهميىفىملاوديتناقلهماعد!

نظرالهمنالنلماءَكتتعالما!ان،وقمسروبلاخمةودعه

الفلكبه.والمسائلالرياضةدراسةالىاتجهودثنه

ألو-ان-عنتختلفبسماتتسمهخامةبراعهلهفانترت

ألىالتلاميذمنفريعاكدفعكما،ومعارضيهزملانه

عدىباعدهوقد،يدروسهوالتطقبا!تاذيتهالتثبث

مناليهاندفنيماوالهندسهالحسابمسائلاجاده

اليمنهاأقربوالمضباريةالتجارةالىهى،عمليةحياة

وزوبقهآِهلهعنالابورثفقد،رالتحصيلالمداكرة

العملاء،منمزدحماسيلاوخال!وصتاجرومنازلضياعا

،فكانمحصولابهوانتاجئروتهتنميةفىيساهمونممئ

الحياةعلومفىتضلمهعلىباعثاالحيوىأفقهاتساع

فأخلىوالمكاييلالموازينألىاكجهوقد،المختلفهوفنولها

تلإفحهولم،مختلهاالىالسلامةويعيد،مقاييسهايضب!

نابل،الاكتسابفىوطمعالثراءفىرغبةذلكالى

فسيحا،متنفساكتطلبكانتأطوائهفىالكامنةالموهبة

الرساميندفعكما،المنحرفواقامة،المختلضبصفى

يعرضهاأندونْ،لوحاتهوكنمبق،فناظوهتضويرالى

ملصةرغبةليشبعبل،والاتحثرلو!عامسوق1ص

-.181-
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الطائلثراؤهساعدِهوقدللاشباعالمتمددةالمنافذتتطلب

اب"جلىبكما،واغتبا!فرحةفىموهبتهمزاولةعلى

فكانو!ومريديهزملائهمنكبيرا!فريقاالوارتاليسرهذا

الدرسلاستماعتارةبحلقاتهويلمون،منازلهيغشون

فسيح"ماى3فىوالمطعمللراحةوطورا،الحديثومحناقلة

الانظارقبلةموطنْكلفىالثراءوذوو،-لريمومكان

-.ا؟مالومراد

الخافل.،والرفهبالنحَيمالزاخرالبيتهلىاوفى

الا!رءصدهونماالرحمنعبدولداءوالفة،بال!لمماء

والتربة،الدائمالرىءنحظةيجد،مسعداهادئانموا

طفلهالوالداستقبلوقد،البليلالهواءذات،الخضبة

يستصقانتمودقدءالرجلأناذ،حزينافآترأاسنتقبالا

يمجلهى-ثنمغامينأوعاماكنفهفىليعيشواقبلهبنالاطف!ل

الابدفنوقد،الحياةفىحظهنماس!تكمالجمنالموت

زو-تهمنالرحمنعبدقبلوثلاثننْمولوداخمسةألثاكل

،و!لانالموتيخطئهبوليدالايامتسحدهأندون،وسرارله

كلبثفلامتكاملةءغرصلبهمنتنحدرنطفهبأنذتكيملل

نهايتهأبوه-توقعالرحمنعبد-،ءواذا،لىبالر-تصجلأن

شماعهسينطفىءبمصباحيفرحأنيثافلغ،ريبةالة

احدىمنالجديدالوليدانذلكالىأضعف،قليلبعد

منوالعينالقلبعنأنأىبهلىاوهؤ،زوجاتهلاساريه

وبيدهفعمر،الرجلأخلفانقدرولكن(الحبيبةولد

ذبولالفضعودهالىيتطرقأندونالمتتابمةالسنوأت

ن3ألقردحففالعلماءأولادمنغ!همنثأونشأ،وجفاف

الطفوَلةأصتلمتهحتى،والكتاكيببالمدارسويلم،والمتون
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والد؟دروسوفىا،زهرحلقاتفىلهفكاناليفاعالى

مثدفقينبوعالعلماءمقمنزلهيغثسونمنملىاكرةوفى

الناشىءالفلامو!دانوالسدادوالادببالعلمعليهيفيض

عقلهفىكلهذلكفأثمر،وإلافابةللبحثطيبان!تحدادذا

!اإلثمراتاخصب

بأ"حادثوانتفع،عصرهلجثقافةالرحمنعبدتثقف

المماليكةأمراءمنوأصدقائهالملماءمنزملانهعنوالده

محرةأحوالعنكثيرافحرف،واعيانهاالدولةووجوه

ذكرتهفىيختزنالماماربزسائهابسياسةيلمإنوأمكنه

ا،مْتركأباهالموتطوىحتى،.أطوائهالىيتسربثم

صداقاتواورثهوعماراتوأطيانمتاجرمنظائلاثراء

وفد،الرؤساءوصفوةالعلماءوجوهالىكمترفيمه

القاهوةعنفرح!،،بنفسهأملاكهلتفقدانالشاب)ضطر

والاسكندريةودميا!والمنصورةالزياتوكفرطنطاالى

ا،جميانمنيحادثهمنبجديحلهابلدة!دلولْىورشيد.،

.جكاممنالمختلفةالشعبطبقاتيخبر-لما،والعلماء

شخصية،معرفة15بلادففمر،وعمالوصنالحوفلاحين

اىاورجع6،4دروالمَرالاعماقمْىالقاصيةالاغواروسبر

ئطاقهواكسع،تجارتهوغزرت،عودهصلبو،قدْالقاهرة

..2إ-لحباة3فى

عالماأصبححتى،بالازهرذراستهالشابواضل

ليمبدوأالطماءولقصدهالتلاميلىاليهبستمعمرموقا

امريمة،بمنزلتهالثرىالماتمفرحرقد،أبيهمعشركهم

ووثق،الأزهريينلاوأعلام،الململارباببيتهوأفسح

،الناسعليةفنوالرفقةالوجاهةفيهميلمسبمنصلاكه
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الضلكعلوميستتم!د!،الده3خزانةعلىا!لبكما

غ-ِيعيدأن؟هففىووقر،والحسابوالهندسة

!ذراعخلفذراعاحياتهطريقفىفيتبمه،الوالد

فيهـماليمنمنمصرالىيفدكبيرارجلاولكن

فىاليهاالتطلعالىيجذبهجديدةفاقا2الرحمنمحبد

وقداستا؟هعل!الشابالازهرىفيقبل،واندفاعشوق

اخشلافادختلف70ر،يحهدهلمخاماطرازافيهشاهد

وا!جاهوالملبسوالتاليفالتفكرنىالازهرعلماءسبارزا

علىالطلابفتوافد،واركي!احهمالبقلاءقبولأحرزوقد

بينالساعونوقبل،منزلهالىالامراء!سعىمجلسه

ه!؟لك!والامراءالخلفاءلضرلكونلاكقبيلاالارضلرده

البحلإةالزبيدىالمرثضىالفيفىابوالسيدامبرالملامة

!!الجب!اللغوى

شرحفىادائرالجبركى.لعهدالازهرديندأليف!دانلقد

اصلفالمتن،التقاريرووضم،الحواشىوكتابةالمتون

؟لكَلختلفلا،وهامثىحاشيةمؤابليهماعليهلتمْرم

ويلاصول3َ\ْلنحوالنقهقْىلراهتانت،ابعلوممنعلمْةت

حاتاتف!،كلىللةثسممحه،أنت،رالتوحيدوالمنطق

،كلتممى!،مقد-كنص،اك.الاحوالجدللدورا؟الدروسر،

لف!،قىوهنمناليهمايتظرقالىالشاسصلأالتاودلا!

"حولالحدليلأبالحيكدورلم،قاعدةلوكقماف!خ!أ؟

مؤئذالىلالحجلألدحضها،مماوفرص.ا4التاوللاتهلىه

محتمل!الحْرلبمأو،حْر2بنصيدعمها

!غوكافى،الازهرفىالتأليفحر-لةسارتذلكعلى

وكاليفه،بالمساجددروسهفىالزبيدىالملامةسارفىلك

!طب،وفصيح،اللغةفقهيدرس!دانوقد،الكتبفى
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!سا،وشروحب!واشىيلحقهااندون،الكالبوادب

عحرفىفىفريدانمطا،العروستاج"الفدمعجمهااخرج

قوبلتأليفهأتمحينللملماءحافلةمأدبةوادب،وموطنه

!والاطراءبالثناء

الثامنلاعلامْالقرنيترجمانالطلمَالبحاثةأرادءهدا

ان!عمافيصل،والوجهاءؤالامراءالحلماءمنعثر

الاثرخلاصة.ضأحباللامعالضوءصاحببهقاممما

المرأجعاصحابمنوغرَهم،الدررسلكرصاحب

كضيف-للزبيدىتكنولم،البميدالدوى؟اتالتاريخية

القرنفىوأعلامها،مصربرجالواعيةخبرة-نازح

اهتدىحتىخلطاءهفتفرس،عفا!ديثينتوىاللىى

وامره،صهبدخيلةفكاشفه،الربرقىالرحمنعبدالى

اصدقاءفيزورالماضينثار2عنالبحثفىممهبشمران

الى؟لدلفكما،الرجالعناحاديثهمصنجلا،ْوالذ،

النقوشويطالتي،القضاءمسجلاتفى،الحججالصكوك

بأقارببنصلثم،والاثارا!اجدوعاىالظبورفوق

حياكهممنفيجمع،والنفوذالجاهذوىمنقينالمتتِ

يمكضه؟اكوا؟،ثنلالرماكاريخهممنويضم،تفرلىما

!والانباء،المملوتمنحافلامددالاستافىهيقدمان

بدئهفىالرحمنعبدعنغريباالرجلحديث!لانوقد

الطر-يمَةلهورسم،الفكرةمعهوناقش،المثللهفلما-ضرب

!لتابةال!أكيدااتجاهابتجهانوقلبهعقلهالشابوجد

فى!فىالتفكروأصبح،الرجلحياةودراسة4التار!

العمل،الىالنظروجاوز،المقيم،-.وهمهالشاعلشغله

راجمممملومحهيسجلثمويستمعويسأليرىفاندفع
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يمدمثرقمباحالىعينيهبينالمنسدلالنيليةطعأن

!واركياحشغففىباجتلائه

ينةطعكادانصرافاالحديدعملهالىالشابانصرفلقد

فىالتلاميلىيجتمعيقدفلم،الازهرفئالتدري!عنبه

والحوادثالاخباركسجيلعلىوعكف،لماماالاحلقته

لاناسجديدةصداقاتنجأنثأ،المعمرينمنيجفعها

يدهفىيضعماْالماضىفىالامورخوانىمنيملمون

متناثرةصحائ!،فىمملومالهيدونواخد!الكثررةالحقائق

ويبحث!،ثعديلدونمرةأولسطرها!لمايجمحهاثم

غردوفى!النشي!لجهدهمرفاحا،الزبيدىشيخهالى

الملهم،استاذهبوفاةالمحميةالانباءوافتههقالمراجتهاده

التاريخى،مثروعهفىوفكر"وأسفاحزناعليهفاضطرم

اتفهرومن،والتثبي!الفشلنلىربهأحدقتوقد

فتدفعهمجلجلة4مدوالترذدظلحاتفىق-ءثنفسه

فقب.-ةبيتفىعثرانبحدسيماولا،والكفاحالاملالى

ناسبزءالتىومخطوطالهمدونابجمييمعلىاحلا3ا1

محتوي!افىووجدزائدافرحابهاففرحاليهأرسلها

حوادثمندونتأا،وانقطمكصرملمهدرائعاسجلا

صفركبرةكلمنالاذهانعنيفيبكادماالممالهك

فى!لرىأو،تمبرخاطرةغيرثفدفلمالزمنمعامرها

ذاتومأساة،مروعةكارثةابانهافىكانتوقد،تحين

أليمااثر

الممدوءبهاكلمسفترةالبحثعنانقطعأنهعلى

ينتفرالذىالاملالمثوقانقطاعولكنه،والاسنجمام

بأمرهاالانسأنيهتموقد!المتاححينهافىالثمرةاقتطات
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وجنح،بهصلتهقطعأنهأمرهظاهرفىاليهيخيلثم

بظاهرهيعترتلاالباطنعقلهومن،سواهشىءالى

ويحفطويدخريجمع،البميدةأطوانهفىفهو،الزائف

علىاهتقض،حواهبماوطابهامتلااذاحتى،وبكنز

ار!التامالا؟عانعلىهوادةغ!فىفاجبرهصاحبه

وادخر،اكتنزماثسهيليعلىوقهره،وميولهأشهإقه

؟-انصرفأنهالبهخيلفقد!الجبرممىكانوكدللأ

ص.مدونثه

ويدخر،زفانهاحدأثلرصدامرهضيقةفىوهو

التأليفمنخر2نوعالىاكجهوقد،وكجاربهثاهداكه

الىوكعرض،7الطبفىالأنطا!دىداودد!!لرةفاختصر

شغفهمنشعووىلابدافع،وليلهليلةألف!لتابئقد

فيهاختلطدارلخصهرهفىامماباناربالتارلخ

بهداالجبوثىكركوقد(لالض!قةوالوهمبالخلاالواقع

حين.الىمن!السالفلأإمخطوطعهو؟اك

:متحانحتى،الركيبسيرهافى*دامومفت

سكل،الشهيرةحملتها!ىئسيةالفرالحبر.شفيهلدمقت

وعلما؟،وجئودهبأسلحتهةأثماهوفىئابليونوكحكم،مصر

كانأنفبمذ،مفاجئامكباالسياسر،المسرحقلبكحكما

،وأستهتساردثفىالفاجحةأدوارهمدمئلانالمماليك

الجديدةبأدوارهميقومونالضباهـالفرئسيينلْجدغدوئا

!لالجمركىورجل،أليدودصميم،جلأرفةصراملأش

لقلمه.يسمحلا،الرجالىوكمدبر،الحوأدثَبتسجيلقام

وكفنرسها،اموارثلزحمهادنبافىمكبلابقفان

يجلوطفق،والجمامالدعةمهادفترك،الاهوال
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ثدوينهفىو!وعينيهعنبميداوقععماويسأل،مايراه

طاقتهقدر-فيختار،!الاموروبزن،الرواياتيبحص

لوأف-وأدنى،الحوادثمنطقالىاقربيجدهما-

عبرمنووجد،.ايوقائعلديهككالرتوقد.،8لاحوال

سجلااللاحقةللاجيالبهيقدممادهره،مظاتلياليه

ناالتاريخيةبفريزكهراىوقد،حاِفلاوممتابا،رائبا

كبيضعلىفعكف،المافى-عنسبلهماالىقليلاطتفت

فىفقاربةالامسصحيفةلتكون،جدبدمنمخطوطثه

وقد،اليومصحيفةفىيخطهما،واطرادهاثسلس!لها

مقدمةعنبأسلوبهننقلهاصطؤرفىضتهالمولفاجمل

:بقولا؟ممتابه

المحانىالقرنخر2صادث-فىأوراقاسودتكئت"

فيه،نحنالدىعثرالثالثالقرنوأوائل،وفا.يليهعث!ز

،محققتةواصْرئ،.اجهاليةقائبمالو.بعضئيفاجمصت

شناهَدناها،وامور،أدركناهامحنوفالبها،كفصيليلأا

51افومن،سمب!تهاسوابقالىذلكضمنؤىواستودت

شواردهاوكقبيد،صمع-فملهافأصببت،كلقيتياالمشيخة

،ولاعوامالصنينعلىمرثبة،.النظاممنسقةأوواقفى

الىومنها،ودلىكرناهانسيناهالمشاهدناهاامورفىلى

.أالهشاءانوسعنورد،وفيدنماهاثمقلناهااموروقتنا

من.والخنلو،.*مكان.*بحسب.الوقالعمنندركهما

ولم،ءاللهالىمردغاوان-،الله-امربثىانالى-،ا!وانع

أشوؤير-طاعةاو،مصر.جاهوىخدمةبجسهأكمد

مبابنفىمأومدحاو،بنفاقدولةلطادأهن،لم،ام!

."ولأخلاى
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وا،أميرمجاملةيقصَدلمفهو،الجبرثىمنهجفدا

مذأومدحأوبنفاقدولةيداهنولم،وزيرطاعة

ل!الر!!لتابقرأناوقدونحئ،7الاخلاقعنيتجافيأن

كتابه،مقدمةفى،القراءعليهعاهديماتمسكقدنجده

سبيا!فىوالارهاقالمنتمنكثرراصادتنجدهبل

الصريح!المسلكهلىا

والثانى"الاول"!لتابهجؤأىفىالزجلكحدثلقد

اساليبمنلمسهمادفةفىفلىكرالمماليكعهدعن

الماماوألمو(!باعالرؤساءبينوالمنافسةالممثاحنة

المالعلىوككالبهم،والصناجقالامراءبدساشىمسهبا

مصرعلىجلبوهوما،الرهيبةمصارعهموفصل،والجاه

محمدالىالداميةطعنثهووالى،ونكباتمحنمن

يأخلىونأثباعهمكان"كيفمبينامبيروعلىومرادجركمى

التج!؟أحدامتنعفاذا،لمندونالباعةمنيحبونما

النساءيخطفون!لانواكيفوشرح،متجرهونهبواقتلوه

حتىينصرفونلالمالناسمنازلويدخلون!الفلمان

الأوغا!هؤ،ءدجرأو!ليف،والأموالوالفلالالثيابيئالوا

وا!ضةهباللىمصوغاتنهبعلى،امرا!منجتحريض

فىالنساءصدورمنالحلىِنفائمىوفصبالصافةمن

ا،سلامينكرهثما2هجوماعليهنالتهجمبمد،الحمامات

!الاخلاقوكأباه

صدمنالداحسةالنمر؟دبضضصْهلىهلتذ،(للهلا

البانسةالايامعنهكتمخضمااسوأ!ثنممرفىالمماليك3

الجبرتىحرصإوقدالشداد،ررالكوارث/الداميةالمحنذات

السكوتالىالزائفةالمجاملةدونالفانيةمناظرهارسمعلى
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صداقةرواب!أخرىوبنفسه،تارةبوإلدهيمتربطقومعن

الذهبأبوومحبدالكبيرعلى!دانفقد،والضرورة

وعلائق،المؤرخبأصةطيبةصلةعلىالامواءمنوغيرهما

عند1،،والاغضاءالتجاوزمرادثزالوناك!نتالمودة

عحسابعيداالجرىءالحقلتمحيصأنفسهميرصدونمن

فى-ريببلا-والجبركى،ذاكيةملابساتمنيكلتنفه

.إهـؤ،ءطليمة

لافجد،للمماليكالدقمِقانصافهللرجلنسجلوحين

ا!ملةلاعضاءالصادقانصافهكسجيلمنعناصا

بطابعهصاحبهيطبعالعريقالخلقأناذ،الفرنسية

السامةاختلفتمهماكطفيفأوبخسالىبهيميلفلا

يقصأنالرحمنبمبلىالظنو!لان،وغلاءرخصاامفةفئ

الاجئبئجلبهااقىالمتلاحقةاموارثكصوبرعلىحلىبثه

ارك!"ماالىبالرصدفيميلمسالمينقوم.علىالدخيل

ت!المحتلونفرضهوما،وكقتعلونسفكدب!منالفزاة

امطرواوما،الظهوروكقصمامواهللثقلفادحةضرائب

بمثتوصواعققناقيمنوالاسواقوالمناؤلالمساجدبه

الحرماتبهأنتهكواوما،النفوسفىوالهولالموت

،وحلقابئالعبادةاملالئعلىالخيولهجمتا؟،اثعدصات

بصهيلىاوكزعجها،الدنسةاكهابقا؟ور.كلطخها،المله

يثربونالمسرجةظهورهافولىْالمنحيدوفوارسها،المنكر

والاستهتا:التبجحفىوفبالفة،الكيدفىامماناالخمور

الفضائحهلىهكسجيلعلىيقتصرأفىبهالظن!لان!إجل

لتقديرموضعأالخاصةشاويتةمنيلمحاندونالمخؤية
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للفر*مدمترتانملمهدفرضتالانصاتولكبنواعجاب

وكح!ننالمصرتمجاطةفيالطافةجهدبذلوابانهم

المواسمواحترموا،الصدقاتفوزعوا،البلادأحواق

ورجحوا،القريبهالمقابرفىالموتىدفنومنمواالدينية

والتقيلى،الاصفاءذاتبالمث!ورةمصررجالمنكيرالى

لمسوهماغ!،المسفمنفمهوقموأماالىضطرهمفيوما

الجبرثىاطنبوقد،فالاستفزازفالتحرشالتجمعمن

فىالفرلْسيةالحملةاذكتهاالتىالحلميةالرؤحوصففى

والمالفرنسىالمجمعمكتبةوصفاذ،المصرىالمجتمع

الكيميابةتجاربهمفىالحملةعلماءمنشاهدهمابتمصيل

ونترك،الملماءمنالازهريناندهاشموضعكا!مما

بآسلوبهكتابهمنلمتطمهافقراتلىفيلكيتحدثالرجل

وعل!،ناحيةمنوانصافهدقتهعلىالدلالةشأبلغقكون

ثانية.ناحيةمنالملممعجزاتأماموتحر،دهشته

كيرةجملة-لاشفحسنييتونجبىدا:الجبرتىقإل

يحفظونها،ويحفرونهاومباشرونخزانوعليها،كتبهممن

وبراجحونفيتصفون،المراجعةيريدومنللطلبة

حضرواذا،،العساكرلامنأصافلهمحتى،ويكتبون

أعرالىيمنمونهلاالفرجةيربدممنالمسلمينبمضاليهم

السر،رواظهار،والضحكبالبشاشةويتلقونه،اماكنهم

ظعااومعرفةأوقابلهةفيهراوااذاسيماولابمبف

ذهبتوقدومحبتهممودتهملهبذلو.ا،والمعارتللنظر

."ذلكعلىوأطلعونىمرارااليهم

ةا!التجارببمضوصففىالكاثبيقولثم

زجاجةاخلىالمتقيدينبعضأنشاهدتهماأغربومن"
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فغلا،أخوىزجاجةمنشيثاعليها.صبثم،ماءبها

مافىوجفانقطعحتىفلوندخانمنهوصعد،الماءان

حجراالبرجاتعلنىفقلبه،اصمْرحجراومار،الكأس

أخرىبمياهذلكفعلثم،ولمسناهبأيدينااخذناه،يابسا

واخذ،أحرحجرافجمدوبأخرىأزرقحجرافجمد

.السندالعلىووضعهابيضغبارمندةيقاشيئامرة

القراباتة!لحوتهائلموتله.فخرج،باقطقةوضربه

الحما"ثار!نجدوهكذا،مناوضحكوامنهانزعجنا

واف--،كتلمسهوأنتوشرهبخيرهمسطوهـأالفرفصية

عنخر2كتابالناالتار!حف!وقد،الجرتنى!دتبفيما

الازهرىمابينوالفرق"التركنقولا"سطرهالحملة

تسإ-همع/فالاولا!واضحاللبنانىوالمسيحىالمصرى

فىالثعببحوادثاهتغقدعن-الفرنسينمايطمجميع

سجلقدوالثانى،والانتباهالدقةكفتهلماهتماما!دتابته

ا،جنهجةوالجالياتالفرنسيةالحملةرجالعنددمهما

نأذون،وهؤلاءبأولحْكالوثيقاثصالهبحكمالاخرى

اثءبطوائففىالمتجاذبةالتياراتكثخيصفىيتوسع

هربأنهالجبرثىعلىالناقدينبعضأخلىوقد،المصرى

الفرنسية،الحملةقدومعندالفربيهالىالقاهرةمنَ

لحةومنافسماعاالاالحملةعنيسجلةماذاكأفييرفلم

وفات،!دالعيانالخبروليس،ومعابنةمثاهدةدون

أيامعثرة3يتحاوفىلمحينئذاالجبركىسفرأنالنائدهذا

بارزةحوأدثذاتمدةوص،القاهزةالىبعدهارجع

فاذا،طويلةشيوراالناسشحدثأندونكمرأنيمكعلأ

اهلهةشالواثعتححرىنآنما-وكتبالرجلسمع
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حادفهاكتبولا،ةيقوللذلكوهو،ذويهعنو)اصدق

الامورمنوغالبها،والاشتهاربالتواكرصحِتهاأتحققحتى

."التحريفمنالكث!تقبللاالتىالكلية

،وتحرآبادمهدبرحيلهمفانقضىالفرنسيونمفي

علىعلىمحمبفيهسيطرخر7عهدامصرواستقبلت

بداتوقد.مبايعتهالىأدتثائرةقلاقلبمدالدولة

شجهم،ولزذاد-لهلج!هـا8سصاابه!-لىلجبر)ضبسا

تتبحهاندونالضيفولماضمهفىلانالمنصصلالمؤرخ

متنفسايجدأنعليهتمذركفدالاناما،.واسيونالارصاد

،قاهراثحطماالطاغيهالفردلةبهتتحكمأمذ-فىلعلمه

لْؤاذعهعليهوهاجترسالتهلخانقليلاعينيهاعمضولو

عئىنفد-صمم.4يصنعأند!ىماذا،والتفرءبالتاليب

ةةوالصؤربالاشواكامتلامهىالوعرطريفهيجتازأن

!والثبورا!يللكتنفهاسحمقةمهاوالىتعرضومهما

انصافهوراءجريا-أولافاعترت،يشرالرجل!بدأ

فىهاعةأعمالمنعلىمحمدبهآقابماتالدقيئ

السفنراعدادالمصانع-وانشاء،البورالاراضىاستعمار

.الاقطارمنوفررعامصر.تالتجاروسانلوتشيع

التحقيبققالحتىانحديثةالنسيحالاتراصتخصار

التىالملو!ليةالهممأعظبممنالفعلةهذه!،أعمالهبعضعلى

تتحردانلمكنلاالحسناتهذهولكئ"بمثلهايسبقلغ

-عليهالاكيدالمحتغفمئ،ثقالسيئاتمناكتنمهاعما

فمرتاثىالاكتعالموجةينفدانصادقكمصور

!جرىارهابىلسياسةتنفيذاالثعب

اشتمالعنالحديثيغفلألاالمؤرخواجبان-لما

--جم!ا،-
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و!لان-،-دهياءمجاعةالىالشعبيسلمكاداشتعالاالفلاء

لليفالمجنظهرفيقلبنحمته؟ولياءالباشايفدراناليما

وقد-،والاعيأنالعلماءافاضلمنوطائفة،مكرآعى

خزائنه،الىدافقاينحدريعيلاالاموالمصادرة-منجمك

وافأخلى،والمصانعالمتاجراصحابعلىالخناقضيتىمما

الباشا-الم!ل!نوجنود،كريهخانقجوفىْيتنفنون

ويتباصنالحرماتفينتهكلونالفرنسينمأسىيجددون

الباشانجلانبل،والاسواقبالمتاجوويمبئون"،بالمماصى

صباالرعيةعلىالظالمغضب!هفيصببأبيهيقتدىابراهيم

راجماابراهيمصافرنم"قالحنافاكبسجلهرهيبا

،-الصديدالملاابمنلاهلهعليهحابقىليتم،الصميدالى

واذل:بالاقطارجالواعندما،التتارفملبهـمفعلفقد

هـ:-،جاهلشابعلىببعيدذلكرلش،اهلهاأعزة

ماهوننهيريرولمبلدهمنوحضر،عاما-الصثرينَدون

،مأموراتولا،شريعةفيصولا!صؤدبدبهر؟لم،فيه

."منهياتولا

-القساةكأنيبالىالرجلتدفعالمادقةانها،الجرأة

ماْوجد،الحقانصاتعلىالاقلامثضافرتولوالطغاة

يسمعأندونالشهواتفىضوينيبالمظالميتبجحطاغية

الجبزكى7كانقدو،المقيتوالزياء،الكاذبالاطراء"غير

راىفي،كمقيب-دونالمظألمبتسطريكتففلم-،جربئا

بتنعديدا؟ثمينمخازىيثفعانعليهالتاريخحقمن

وجدوقتفى،الصدورويلهبالحفافيلىكىفاضح

وجلائل!رائمهمحاسنالمثالبهلىهمنيجملونأناسله

مَديد.فسيحالباطلوخيالا؟مالبهاتتملقلاحافلة

ت-؟91
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محمدعنيبطِرهماالناسوكناقل،الجبرجمىنقدذأح

المتجبرين،ألاصهارمناشياعهماعنثم،رابرأهيمعلى

لِانوكلاهماال!لحدارأخماوسلصعانالديخترداركجمدكا

استمدطالمابل،عليهياتىشىءمنيذرلارهيباطاغوتا

الافوا؟وتلجمالنفوستدل،قاتل!رهبهالوأبىسلطانمن

تهونعالمفىمراحتهازاءالجبرتىبهيكِافأالذىفما

ةوالهوامبالحثراتيلحقهاهواناالانسانيةالارواحلديه

نأيفقلفلا،محتومةمتوقعةالنتيجة.الرهيبة0ان

بقوهكفزءلاعزلاءفرشةعنالمتجبرةالاحفادتنكمئى

تماميملمكانالمؤرخانريبولا.بنفوذثرهبأو

وهنا!ينحدزمهوىاىوالى!يس!طريقأىشفةالممر

فىالمظمةمكمنهنا3إالمبرة،-ومجالالاسوةموطن

والانصافي،للمدالةقرياناأرواحهميقدمون،اماثلأفذاذ

،قكىلمولو!والفداءللبطولةحيامثلااقدامهموينصبون

عنكالاَلاتلماشالرفيحهالساميةالروحهلىهللجبرثى

اةحياويقضى،الحدؤاقويتملئالطفيانيجامل:الافراد

ويمر،لهيفأسفموتالىبهكنتهىضارعةذليلة

أرضبكتْعليهقما،شاحباساكناْمروراالهنمماثه

هـ.اسماءلاستقبالهتفتحتوما

أختلافاالكتابفيهااختلففقدالمأساةثمتأماْ!ليف

الاشباهوقارنا،الحوادثمنطقثأملنااذالهداعيانرىلا

نا:تقولرواية،مثباعدكانروايتانفهناك،بالنظائر

الاغضيالطريقعنيحيئهاؤرخافىنفذقدكاالاعذامحكم

ودنفيذ،علىمحمدمنبتحريض،بهيمموحشطريقفى

.السلحالارأغاسليمانمن

ييةطوموا!-؟561-3-
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و-لان،عجاعة.دهياءالىال!ثعبيسلمكاداشنعالاالفلاء

لل!يفافيظهرفيقلبنحمتهبأولياءالباشا0يغدرانأليما

وقد-،والاعيأنالملماءأفاضلمنوطائفة،عكرمعمه

خزائنه،الىدافقاينحدرسيلا/الاموالمصادرة-منجمل

فأخدوا،والمصانعالمتاجرأصحابعلىالخناقفيقمما

المسلصنالبا!ثاوجنود،كريهخانقجوفىيتنفشون

وشباصنالحرماتفينتهكونالفرنسيننمأسىيجددون

الباضانجلانبل،والاسواقبالمتبوويعبنونى،بالمعامئ

صباالرعيةعل!الظالمغضبهْفيصببأبيهيقتدىابراهيم

راجعاابراهيمصافرثم"قالجناماثبسجلهرهَيبا

،-الثديدالملىابمنلاهلهعليهحابقنىليتم،الصعيدالى

واذل.-بالاقطارجالواعندما،التتلرفعلبهـمنعلفقد

لت،،جاهلشمابعلىببعيدذبكرلشى،أهلهاأعزة

ماهومحيهريرولمبلدهعنوحضر،عاماالصثرينَدون

،مأموراتولا،شريعةفيمرولا،صؤدبدجهرةشم،فيه

."منهياتولا

كأنيبْالقساةالىالرجلتدفعالصادقةالجراةأانها

وجدماْ،الحقانصافعلىالاقلامثضافرتولوالطفاة

يسمعاندونالشهواتفىضوينيبالمظالميتبجحطاغية

ءالجبزتى!لانقدو،المقيتياءوالر،اماذبالاطراءيخر

راىفي،دعقيب-دونالمظالمبتسطريكتففلم،جربئا

بتنعديدا؟ثمينمخازىيثفعانعليهالتاريخحقمن

وجدوقتفى،الصدورويلهبالحفا!يلىكىفاضح

وجلائل!رائعةمحاسنالمثالبهلىهمنيجعلونأناسبه

مَديد.فسيحالباطلوخيالالامالبهاتتملقلاحافلة

ت-"91

http://www.al-maktabeh.com



محمدفييبطرِهماالناسوممناقل،ابجبريىنقدذاع

المتجبرين،الاصهارمناشياعهماعنثم،رابرأهيمعل!

ثانوكلاقماالسلحدارأكاوسليمانالديختردإركجمد

استمدطالمابل،عليهيأتىشىءمنيذرلارهيباطاغوتا

الافوا؟وتلجمالنفوستدل،قاتل!رهيهالوابىسلطانمن

تهونعالمفىصراحتهازاءالجبرتىبهيكافأالذىفما

ةوالهوامبالح!ثراتيلحقهاهواناالانجمانيةالارواحلديه

نأيفقلفلا،محتومةمتوقعةالنتيجة.الرهيبة0ان

بقوهتفزعلاعزلاءفرشةعنالمتجبرةالاحفادتنكمش

تماآيملمكانالمؤرخأنريبولا.بنفوذترهباو

وهنا!ينحدفىمهوىاىوالى!يسرطريقأىفىالممرفة

فىالمظمةمكمنهنا!المبرةومجال،.الاسوةموطن

والانصافي،للعدالةقرباناأرواحهميفْدمون،أماثلأفذاذ

.قكىلمولو!والفداءللبطولةحيامثلاأقدامهموينصبون

عنكالاَلافلماشالرفيحهالساميةالروحهلىهللجبركى

حياةويقضى،الحدؤاقويتملقالطغيانيجامل:الافراد

ويكر،لهيفسف3موتإلىبهتنته!ضارعةذليلة

أرضبكتْعليةقما،شاحباساكناْمو!راالهنمماته

-!ا-سماءلاستقبالهتفتحتوعا

أختلافاْالكتابفيهااختلفمقدالمأفساةكمتهكيفأما

الاشباهوقارنا،الحوادثمنطقكأملنااذالهداعيانرىلا

نا:ثقولرواية،مثباعدكانروايتانفهناك،بالنظائر

الاكتيالطريق-عنيمينهاؤرخْافىنفذقدالاعذامحكم

وكنفيذ،علىمحمدمنبتحريض،بهيمموحثىطريقفى

.السلحلارأغاسليمانمن

يئيةل!ر!موا-591-39-
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الجبردىخليلالىوجهقدالاقتيالانةدنرلورواية

حتىبحرهمنمابقىركف،عليهوالدهنئبعالمورغنجل

المصادرإكثرالاولىالروايةذ!لروقد!3إيابمببولدهلحئ

وأيدها،الاسلاميةاثمارتِدائرةمقدمثياوشالاجمنبية

عنالقيمكتابهخاكمةفىعوضحاياليأحمدالاستاذ

الىالرواييناقربراينافىوهو،الحديثةمصرتار!

الناقمبثرهيتوجهاناعتادقدعلىمحمدأناذ،المنطق

يتوجهانيجبأصيلىهدتوالابالمباشرينأعدائهالئ

ب،صحائفهكسؤيدعلىعاكفايظلكيلا،اليهالسهم

تناقلاالمثالبكتنافل،صاخمةدنيا.فىريشتهريديع

01سبولافايهعندينتهىأومكانفىيقفلا،طائرا

فهىممتلئةوقلوب،مكروبةمدورعنتنفيسا!لاناذا

ثىالجبصحانفصراءة،اوطارهامنعاماوطراتقضى

وكجدب،الضاطرلهاتهدأساحرةانشودةنقدهفىوكرى

بأعدائهءبطثىعلىكمجمدطاكيةوأن!الاسماعنحوها

علإ4لينواحدةساعةفىالكاثرةكثرثهمعلى،المماليك

وينثرمثالبةيدونصادقيراعمنيتخلصأنجدا

علرامحمديتركولماذا،وأكتراثكحف!يخرفىمساويه

001متأسخطهبراكينبهتنمعرفسيحاأمدابتهش

هجومهفيواصل-الروايةهدهصحتلو-الفقيد)بنه

!كبار!ذاتوكبدملتهبوصدرموكورقلبعنالثائر

الذىألطبيعىالحلهونفسهْالجبركىاغتيمالان

نادوذعلىمحمدكمقلمتجبرفاضبعقكاليهيتجمه

واش!ت،عكانتهم!بئمهماسواهاختيالالىيتطهيئ

ن:على،الدقيقالموؤخلدىحرمتهؤعظمت-،ثه1!

ناعلىيجمعون،الوجلىبنحلالكارتةيلحقونيناللى
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وانتفض،الفاجعالخبرداهمهاذ،صوابهفمدوالده

حرنايخ!أنيستطيعفمابصرهوكفواوجاعهعللهعليه

تووعيدهالوالىثهديدمنالفاثيةالنلىربه.واحاطت

حائرةاياماوقضىونة2وونة7ينممزعهيترقبفأخد

مف*6حفرةفىألابدىالكونمنهااهون،مضطربة

مهص!،صلها-فخاختنصبأو،كيداليهايدبلاعزلاء

كفتر:كباعداوكباعدهما،الروايتيناختلافمن!دان

ودعثم.عاصفانرولابالرجلال!ثرنزلفقد،نتيجته

يزفرمنمعارفهمنيجدأندون،مريراكوديطالحياة

:.شفة2عبرةضربحهفوقيسكبأو،رثاءزفرةعليه

بولاءوعصفالامدتاءوفاءالخانقالارهاببددفقد

النظراتوكساؤلالشفاههمسمنمحانالا11المخلصين

تكلثستدامسحالكليلالمزيزالراحلوراءوامتد

وبير،بثرقصبحعنثميوعضفجرعناقاتمكلغياهبه

كتمطروذكرى،يحتدىومثل،.خالدبطلالرجلفاذا

للمتقين.والماقبة11الابخيالبها
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الاقغاتالهيخأجال

لمشو!تالباعث

المتنبى:قيل

بلدةكلفىأنتمالئيقولون

يسمىانجلابتفىما؟كبتضوما

علىيصدقكما-انسانعلييصلإقلاالبيت-هدْالمل

كانفقد،الاففانىالدلنجمالالفيلسوتالمصلحالعالم

القاصبةالممالكشتىفىّالتنقلالىيدفحهكبرراملذا

بلبي!يم،وألانتعاشالبهجةذاتالهادئةبالرحلةلينحمْلا

،وليهدمضرامامملكةكلفىولشمل،ثورةأرضكلفى

صرو-لمأنقاضهعلىويقيم،الباليةالاثارمنكعفنما

إنيمكنهواحدارجلاوانوالاستقلالالعزةمنعالية

يكونأنلجديرالحاليةبصيحتهالهامدالثرقيزلزل

الصيتاطائرالصوترنان

كانت،حزينلائىعهدْفىالدينجمالنشألقد

بالمريضأشبهآستثناءدونجميعهاالاسلاطيةالممالكفيه

جسمه،أعضاء.عنعضوكلفىالداءسرىالدىالمنهوك

علىالثقيلةبقيودهاتجثموالاححلالوالجمودفالتأخر

والجئىبالمسكرالظاهر!الاحنلالفاصاومن.دولهكل

ا--ها
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دحس،مستترةبقيودعليهايطبقالمعنوىالاحتلالفان

الدولطفتوقد،العينكراهأندونالحديدىثقلها

هـشمكنهاطغياناوالملمالقوةمنملكتبماالاستعمارية

ماقعتصرهعلىاقتصرتوليتها،والاستغلالوالبغ!ثالثر

بمعاوا!أاتجهتِبل.الخراتمنوثسترفهالارزاقس!

والتزمتبالرجحيةكاتصمهالاسلامىالدينالىالهادمة

والانحطا!التأخرأسبابتعاليمهالىوثنسبوالضيق

النهفةعصبىرفىابتدعتهوماأوربامفاتنتعرضثم

مستحدثاتمنالحصرىالحلماليهوكصلوعا،فتون-ن

المسلمينانحطا!علىساطحةدلائلكلهذلكمنمتخذة

!هؤلاءيتصوركماالمتأخرالبدوىدينهمعندبوقوفهم

القنو!الىالمسلمينمقالكثيريدفعالمطبقالجهلَوكان

الاسلامى4للشريحةالحقيقيةالقيمةفىويشككهم،اليأس

الدبن،جمالوجدحتىالاحقابتناسلعلىالحى،بقائها

تأورأىالاسلامىالعالمبممضلاتوألمعصرهفدرس

يتقيقروالمالمسلمينوأن،اليهينسبممابراءالدين

وراءهميناللىكريرالانهمالاوالعلمالحضارةْمضنارفئ

ثهبالقولا-ليهانتسبواحينفادحاظلماظهريا-فظلموهْ

!إا-للهكلمةعليهممحقت،ْولْواهيهأوامرهجه-عخالوا

لتسربممتارْئادرظرارْمنالدلنجماليكن2لموبو

ش!ماعولكن.الحالكالليلهلىاظلماتفىاليأسياليه

يشقفأخىذ،.ساطحاوهاجاانت!ثرفدفلبهفىالايمان

ألجهادعلىوصممالبهبمالظلامهدأاحجفئالطرلقله

الجديب.المحلويخصب،الميتليحيىالمنيف

ورصلأكهدولةكلفىالحثيثكنقلهاكانهتاومن
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+يسم!ثأنمنأجليبتفيهفما،أرضكلفىالمستمرة

!سواهاناناليهيتطاولأنمنوأبحد

لفمأرضوأولبائه2ِموطنالافغانبلادفىمثلافهو

شيعايمزقهاالداخلىالحلافراىقد،الحياةريحبها

حتىالخلافهلىاحدةمنيزيدالاستحماررراى،وأحزابا

وأعوانجيشاميرمل.تنقطعلاحربفىالامراءْصار

الىالبلادفيد"فمون،المواطنيناخوانهممعيتصارعون

ناسنهحداثةعلىفرأى،المبيدوالفناءالحاصدالدمار

ومقلهبمزيمتهبنضموأن،ياصىالالممتركيدخل

،للاسلإم-والخ!الصلاحفيهيمتقدمنالى!ايمانه

الكساذ!ومن،حيناالدهروسالمه/بهالكفةفىجحت

بكيدهافألقت،الاضلاحمحاربةعنكسكتلاالاستعماربة

!لاذ،الباطلتغلبحتىألميدانا)قومالهاوسلاحها

!إالهندالىبالفرارالدينجمال

فى.بصاتعلمققد،الرجلعنغريبةالهندتكىول!

نأفعرفوالاجتماعبةالسياسيةظروفهاودرسصباه

ثمؤمن،الرهيببطفيالْةير!قهاالانجليزىالاْستحمار

والاستقلالالضلاصالىدءرتهالهنودبينْينثرأخلىفقد

الشائنة،مساويفاليفضحالاستممارأساليبرتتبعْ

و!لان.ومفوياتففائعمنتفبمرهعمااثيابولنزي!

قاهراجبو!مْيجبروه3المستعمرونبهيضيقأتطيعيا

بقي!نتكين!لايشتسلملاوالرحل.البلادمضادرة،عاى

نا"كبرياءفىلهليقولا،نجليزىالمندوبالىيتفت

لحي!مايصجلمثلىأعزلزائرمز،بريطانياحكرمةفتضر

أمنها،وعدم،عدلهاوقلةثوكنهاوضعفعزلمئهاوهن
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منبمخ!أضعفالاقطارلهذهحكمهاحقيقهشوأثها

."شموبها

يح!الانجليزىالمندوبفرىالدينجمالوينظر

إمنا،لاتعيونفىتترقرلىالدموعويلمحويتضا-ءل

صيحتهةعلىواستيقظوا،بمبادئهمنوا3ممنمودعيه

الصزين،العاطفىادقفهلىافىمجاملتهمالىيلجأفلا

شعورهمملهباحولهفيمنصائحاكالبركانينفجربل

وصالمدل،الحقوعزة،الهئل!اهليا":يقولارالهامد

طنينكممان،ذباباالملايينبممْاتكعدونوانتم!لنتملو

الملايينمئاتوانتم!لنتمولو،المظمىبريطانياذان2بصم

ادحروخضتمسلحفاةمنكم!للاوجملاللهمسخكمومد

الىومدثمالقعرالىلجورتموهابزيطائيابجزيرةوأحطتم

"احرارابلدكم

عنحرت!للوراءتار!لامصرالىالرجلرحلثم

أو!دارليلتهميتطايرولهيبا،ثشتملجمرةالحووفهلىه

!ادالاستببولبغيطا

المنديدأالشجاعهلىايمضىاينالى

والايقا!البحثفىرسإلتهليصلمصرالىابجهلقد

واصلوأحوالهاوجوههافعرت.مرتينزارهاوتد

-وكهبالحقيهدونثحاةطلابهمن.ليتخلىالإسلامىبأزهرها

الهندفىمنهابأحسنمصرفىالاحوالثكنولم،لمدلون

جرحتىيروالتبلىالقرضفىوبالغاسماعيلافتدانفقد

الاستكانةالناسالفوقد.وطنهالىالاستحمار

منالبلادفىمايجرىعلىالعيونيفتحفأخلى،والانصياع

وببمامجهالحكامفىراءه2ليملنالمجالسويتصدر.أهوال
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اثاودفعهمكلاميدهمناختار-صفوةثم.الاصلاحفى

ويفضحوا/،الداخلىالفسادلبصورواالصحففىالكتابة

بالاستقلالالخلاصطريقةيرسمواثم،الخارجىالطفيان

لممتيقطلبرلمانثخضحدستوريةحكيمةواقامة،التام

الفردبةوبحد!ءمن،والرشوةالتبديرعلئ-لحايب

فىاسماعيلعزلوقد.والسلطانالجكمفىْالدَكثاثورية

ولد3وجاء،ابتلاحنةمأسيةخلقتهاألتىالظري!هد؟

الجذلدالحلالمفأدركالدلنبجمالصلة؟اؤبهانتو-مبة!

الحرتلْىْميادئهعنليرجم-للاطفهأنوأراد-تأث!ءهةقو

ويئْسحبيستجببقدالو.جا!انْمئهوهماوالاستقلالي

ر!القصفىعاجلاهيأ"انجتماعاأنوكان.ضوضاءد،ن

ةبلأحبأئى:مرأوغامداهناتوفيقِفمالبداهالخدبوى

اعلىف!وأبناءهاللادىأرىانوسرنى،للبصرلينخر

الثحب6لثرأنيلأس!ْمموكلن،يألفلاحالرقىجاتدر

الدروسمنطعوئهماعلبهللمىأندصلملأجاهل

كهفة،مْىوالبلادأنفسهمفملقونالهيجةوالأقوال

نيقوْكراشهربْملممجلسهمْىالدينجماؤ"فاعتدك

لهْأقوؤأنالبلادأميرسمولهـع-ليسمح":أعتدأدف!

وبدمنيخلولأالشحوني!لسائؤالمصرىالشحبا،ْا

وجودفنرمممكرروفنهادهأمْربين،الحاهلالخاقى

الشعباال!بهونفىظمالدىف!النظوِ،،الحاق!،الحالم

لمألمخلصنصح/هلىاقبلثمران،اليك!ينظرالمصدى

طربقعنْالبلادحكمفىالأمةا!ثزاكفهـ!وأسهـعتم

كسن،الام!عننوابانتخاباتباجراءقتأمرونالثورى

البت؟لكيكونوارأدككمباسمكموكنفدهاالقوانين
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."لسلطانكم-وأدوملعرشكم

!صعاهخيبةفيقكولمسانبمداللقاءوانتهى

إبامهأنالمقابلةهدهبحديدركالدينجماذكانلقد

.وافكارهبخطبهاللهبجمشحلفانبحثمحدودةمصرفى

دو!الصريحالعنفالىثلجئهقإسيهحدةبهو!لائت

كثرأعضاؤهبلغجديداماسوئيامحفلافأنشأ،مواربة

المصرلببنوالناهضينالمفكريننخبةمنعضْوثلثفائةمن

لاعمالثمبا.ئظتم،الحربةم!قالمحفلهذامْىوكانلأ

وثالفةللماليةوأخرى،للحقانيةفشمبة:المختلفة

ومضلحةوزارةملوهكلىاللجهادية!ورابمةللاشفافي

ومصلحتهت!اوزأركها!شئونشعبهّكلددرس،شعبة

!للئم..فيهاالاصلاحووصهالظلممنيقعماولمرت

أسلوب3فىرغبالهاوكملفهالمخمصبالوزيرحعصلشعبة

اء11"والمجتمحاتفى-الأئدلةهزةلد!مكانصربححازم

مقد،بمئفلحاربأنلأبدألثورةكفإهممورةوصاحب

علهـاالداخلىوالطفيانكخارحى*ستعمارثه!ون

الئقاب!وأشمرقدألمواعذأننجمدومنمصرئفالرابماده

الشرشابلادلْىالأصلاحمتابفلأمنالةيلسومْاابئمبْ

صحفهمْىالحريلأمنليجدألغربالهـ؟شحهاناىمْو

ماببزاشئص!ل،جم!،،بوعاللى؟رائهلكفلما6لدينهو

المنثدصحافتطمز،متخذانساوفىا6دحلتمر؟!سبا

للمبدهوللىكر،الأحتلالَمناوأةمْرشةالجرلائكارهصدائا

لبصدراباريم!الىبببروتمنعبذهْمْدعاهمحمذالوةث

باثا.الخرومىمصد.عننقلاالاصلاحرع!ماهكتاب!م!)1،
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مدكاقصرعلىلهافكان.الوثقىالحروةجريدةمعا

،الاستممارارهبمالميلوالصالدوىمنالوجيزة

.قاهرةمحاربةانثارهاوحاربثناوراتهاعكفتحالف

ليحاداالبريدمصارفمختلففىاعدادهايترصدوأخلى

هد!ومع،واضطفانحقدفىالثرقالىينجهما

ردحا!الكثرينأيدىالىبصللتفقدالمارمانخطر

حميد!نفالبعدالوقوفالىافطرتثم.اليمن

تالخاصباسلوبفاالرجل،سكتأنانجلتراشاءتوقد

الدوارينتقلاذشىءفىممهيجدىلاالقمعأنتحلمفهـ!

بألمنصبتتميلهأنفرات،تحويقدونأفة!الىأفقمن

.ساءداالفلىةالثخصيةحذهوراءمنلهايكونالخطع

المهدىثورةوكانت،والاستملاءالتفوذمنلهايمكنقويا

الاهـدوعجزالماليةقمتهابلفتقد.ذاكاذبالسودان

يبحثأنفراىوعتادهبأسلحتهمواجهتهاعن.البريطانى

حود4تلتفرسمياملكاالودانالىالاففانىالدينبجمال

المك"يئحولهيجبعانوعلمهبمكانتهليستطيع،س!الجمو

لقص-ةالسودانويصبح:الثورةئارفتئر،قاطبة

طواءبةلهاالاففانىالسبديقدمها.انجلترافمفىَسائفة

وزوإءرئشسالسبرئالمستر-ئعْسلْىثمكنقدوهمأى

!اءهمْ!!دبيةالدديئجمالأنلهفصور؟اكاذانجلتر.ا

.لاء!ليفبهابرمى

مىكاثثروالمنصباجاهايحبمرلضاانساناظنهلقد

بخدبدإهيةمنهبوغتولكنهاضاسامنولمامللرى

وعظمة:بكبرياءوجههفىصاحثه،ماعقةنظرةاليهنظر

بفْ!،منفابمبهالسيأسةلْى3وسفه،عْريبممكليفطىا
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يخضعملكاعليهكتوجواحتىالسودانتملكونهل

جزءوالسردانللمص!يقمصران،كثاءونكما،رادتكم

ولديه،يرزقحىالاعظمالخليفةالحقوصاحبلهامتمم

فىصعبكلممهطمايذللوالمحنوىالمادىالجشمن

."ممالكهوأجؤاءالاسلامىالكون

صويعاالمقابلةأنهىبل،النقاشبطولأن3بنتظر"لم

باريىالىليتوجهلندنفىالوزراءرلاشةدارمنوخرتَ

.إجديدحما

القاميحملأنالسياسةمضمارفىينسلمأنهعلى

كفنيدفىظويلةرسالةفكتبوالنقدالتأليتمجالفى

-ا!دصبالدهرينأصحابهاسمىوالتطورألارتقاءنظربة

فى.ونظر،قدي!منالاسلاميةالنحل!لتبفىيسمون

"ربنان"الفرذمىالفبلسوففرأىالباربسيةالصحف

سرف،ل!بمالهرفنجاخلى.الاسلإمعلىطاحنةحربابثن

عنهابحيدماقووالتزمتإلجمودمنتحاليمهالىويشب

القوىيراعهالدينجمالفحمل،السماءعقالابىض-بحد

السيدردودوطرت،فبدعضهالباطلعلىبالحقلهقدف

طنينبىءبطعليهاوغبدقةفىربنانفقراهامطاركل

عنالاوربيونوعرت.خر3حيناوتخبطهحيناتراجحه

الاشلاعبةالحقائقمنكثيراالجهيرة-المناظرةهذهطريق

اذهانهمالمستثرقونملاأنبمدباهرةرائمةالصريحة

هانوتوالمسيوكادوما.6ليمعمدعن!راءمنبالفاسد

حتر!الاسلامحزبفىالظالمةامرةيمبدبأعوامفىلكبعد

فباغ،عبدهمخمدال!ثيخالدينجبالتلميلىلهانبرى
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الحقيجدوهكلىا،والسدادالتوفيقمناستاذهمبلغ

!ومكانزمانكلفىنحزَه

الشرثفىاللاغبتجوالهفىالسيدارتاحقهلوبعد

النائمالعملاقوبمث،الدينىالشعورلايقا!واالفرب

بشاهكمرتفقد،هيهاتهيهاب!العميقمن-!سباته

وراى،الاوربيةجولاتهبعض-فىالفرسوعاهلايران

فصممةالحلماءمنرائماطرازاالدينفى-جمالالثناه

ضئضارهليكونالفارسيةمملكتهالى-يصحبهأنعلى

مال2السيدنفسفيرانبعثت.البلادأدارةف!!إلنياصعت

بوجوبالشاهفصارحوالبصثالإصلاخافىثتجهكبيزة

نارسرجال!منحولهجمع،،نيافي.دشتووىجكمانشله

الحكمعلىيخقمؤنممنالاصلاحفنىبملىهبهاقتنموامن

ممبعتشارهفا؟االشاهوئظر-،وإستيداد.هفظاعتبماالفربي

باللوملْواجههالفردى،طفيائهمنكقمد.بأراءل!نادى.الناصح

بسى!ورومضت"وامحمفئاقثىرأبإْمئدالسيل!!ولبمت

هوثهمنزادكحرجاابرجلينبنبها.الموقفكحرجقلاْ"،

ببادئه3ضوالتفاثهبمالدينجماؤطىالفارسييناقبالَ

فىعليهالقبضمنمئاضاير.الا؟فبم،الدستوربة

بلادهحذودخارجبهيىمىلمالبارضألئاءلامرضه

البردسيا!بحمتالعراءمىئبسهالمحبوبمالمرلفقليجد

(إوالشتاءوالثلح

البمبدةاللاماؤاصحابلدئدهونفالشد-لئدبأ!بي،.!ل!

مابلفص!السيذعلصهانوقد،إلرجالمنالمالنة-لمبىالمطإبح

موتآ.االأستائةالهـ!وأكجهعزيملأفهكمْتراْمكبم3-الئإبر.من

و!دان!السلطانالحميدمبدومربضالحثمانيةإلحكومة
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المصلحنفسفىمالفتملفأدرك،وحيلةدهاءالخاليفةفى

ماله2اعمالهوشجلرحلاتهواقعمنوعلم،الكبر

فلم،الفردبحكميطيحعادلدستوراقامةفىالمخلصة

انجاعهعليهفبؤلب،القاهربالعنفيأخلىهانيثأ

الصديقمقابلةقابلهبلالاسلامممالثهشتىفى!الكثرين

عرضثم،لاقامتهقصراوأفرد،راكبالهوقررالشفيق

راحنهششدلاالسيدولكن،خطيرادينيامنصباعليه

مقليلةفطلب،نميممنلهأعدبما!نعحتىالشخصية

ىالغر!ا-لحكمباْناعتدادفىوصارحهانفرادعلىالخليفةَ

تكو!انيجبالثورىوأنجوهرىتنيرالىيحتان

ذاتالاوربيةالدولفىمعروتهوكماالحكمهذاأساس

..والازدهاووالحضارةالقوة

منابدينجمالانتقلحتىغيظهالحميدعبدوكظم

الستابمن-لثيرفىلهليقولالياورانكلبيرفأرسلمجلسط

واليومء،مثيللهيسبقلملمحضرتكإلسلطاناجلالان"

فىبالسبحةتلمب-وأنتغرببةبلهجةتخاطبهرايناك

:...ل!،حصْربه

جلالةان!اللهلا-سبحانمحتداالدينجمالى3فرد-

ولأهواهعلى-الأمةمنالملايينبمقدراتيلعبالسلطان

-.الافخانىالديق-لجماليكونأفلا!احدمنهميحترضه

.4!يشاء-"كمابسبحتهيلعبأنحق

لمواقفتحليليةنفس!يةْدراسةبصددكنالوواعجبا

يكعفاماالم!مةابرلردهلىهأمثالفىلرأينها،ِالسيد

الجبابرةعلى.الرفيعةو!لبريائهالمالميةعظمتهعن-القناعا

ذلئه.كلعنكمجلناالبحثصلىاطبيعةومن.والطغاة

-ل!.لكط-
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-عبدالمجيدسليغ

الصالحالسلفبقية

الا!لبرالاستاذلهالمغفورالسنةأهللاماماكتمل

الحقوعظمةالطمجلالمن)1(سليمالمجدعبداليخ

،والامثالالنظراءَمنلسواهيكتملمالمالايمانوقوة

منيعةهيبةفىالمثاليةاخلاقهمنعنهاللهرضىكانفقد

ت!ووزراءملوكمنالرؤساءأعظمدونهايصغر
،المتحرزالمؤمنيرضىلابمايصارحوهانيحاولون

!ساباالطاهرةس!كهجابئوقد.اليوتوالعالم

المثلفيجدونالناسيقرؤه،الحاليةللرصلةمفصلا

وأفوالهالرجلأعمالفيمالصطواقعاتجسمقدالاعلى

ابائهفىالشيخشابهمنالصالحالسلفمنكانوارا

القرنفىمنةالمقلحقيقتهالثاهدةممامركنافانوكرفعه

فهو،الاشعاعدائمالحق4مصباحانلناثؤ!لدالصثرين

رأدونالحاضرةالعهودالىالغابرةالعصورمنينتقل

!نورهيتمانالااللهويأبى،ضياءلهيطط

سببالىال!ثيخمواقفجميعترجعأنأردتولو

ويكوت،أقوالهعنهوتصدرأفطلهعليهكرتكز،واحد

هـ.،137شةعنرمن01شأللهوحطالىانتقل)1(

في.2--
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ومواهبهماالكامنةأسرارهابهثدركالذىشخصيتهمفتاح

واحدشىءفىينحصرالسببهلىالوجدتالمدخرة

تحيطروحدهباللهالثقةانه!غموضولافيهلبس،

!-الناسيكبرهجليلكلدونهفيهون،نفسهعلى

مخلصا،اقبالاالعلمعلىاقبلجننباللهوثقلقد

لاقتن!مامى-اكيدةرغبةعنولز3نفسهذاتفمنحه

التلمذهعهدفىيقبلىولم،فوامضهواكتناه،ثيارده

المنطقاليهاجمعبلوحدهاالازهرعلومعلىيقتصرأن

اختاروقد.سينابابنزملائهينعرفحتىوالفلن!غة

البراع!،فيهنى2منالازهرحلقاتقأساررثهمن

محمدألامام-ألاستافىدروسيحضرنجهو،والاستيحاب

عليهفيدرسصنواتخطنسلمدةالمباسىالرواقفىعبده

الله!دتابوكفس!حيناالبلاغةفىالقاهرعبدكتب

عنؤالفلسفةالمنطقشروحيتلقىوهو،خر3حينا

الجدقمنبأفاينفيلمالطويلحسنالشيخأستاذه

يجدهوثم،ال!بفنللداته!الونة،كنلموالقياس

الةتفىدافقامورداخطو،أبىأحعدالثشيغأستاذهؤى

والتعمقالفرعيةالمسائلشالتبحرعندفيأخلىالاسلامى

والصبرالثاملبالاطلاعلهويهد.الفقهيةالفتاوىفى

والاستاذخطوةأبىبينمرةيخريقارنانهبلالطويل

الاحكاموادلةالفقهبمسائلالمامااكثرالاولفيجدالامام

وسلامةالافقبسمةيمتازالشخراىفىالامامانغر

يج!ذبمثرقبيانالىهدا!الصيتوامتدادالتعليل

والثؤجيه.الافادةعلىالطماءأق!كفيجبحالناحمةاليه

فىالامامخليفةالاستاذيكؤن،إثي"االقدواشاءوقد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وفضاياالصصرمعضلاتالكثبرةفتاواهفىفعالجالافتاء

وفهمبصرفقهقالإمامعالجهاكمِاالحديثةالمدنية

مجلةاعدادبعضفىاللهرحمهتحدثوقد3..مستير

الخاعىومنهجهألفتوىفىاستاذهمنهحعنالريالة

:)6،6(الممتازالعددعننقلافماليحتديهالدى

:الايامالاشتَاذمواهبفيهأْثجل!تالتىالحاحيةص-لأت.ان

اللإقيقوفهمه،ألكريمالقرانلمحانى4-أكراكه.الصحمحس

بصرمج،بيانهومعجزلاسلوبهوتذومه،لاغراضه

الامبمتفدموأسرار،التار!وعبرالناسمظيم--بأصاك

.مصصرت-وعقلجرىءهَلبدلكثؤزر.والمنوب

الثريحة،روحأدرأكعفبىفتاوأهفىْ"لميمتمدوكان

وكرجيحالمذاهبمناقشةعلىلا،المامةاغرأضهاوكين

وقد.امختحرةبنهأبفتاواهثأكىولذلك،الفقهاءراء2

51افتىفنوانهذلكامثلةومن.العلمأهلبينخَلافاثثر

ضجةاجلهابنفقامت،لبئ-ال!برليطةبجوازالمثهورة

بموضعافتفمت،الموضوعفىافتىأنأردتَقلماء.هائلة

اخراجاذلكتجيزالتىفتواىفأخرجت،فيهالببوة

فىطريعَتهمعلىجاريا،البلمإءباخوالمؤيدافقهيا

والترجيح.الأستدلالى

فيمعننبملىهبيتقيدلمالامامالاستاذكانوادا

عنهورثقدالمجيدعبدالابعتاذخليفتفان،فتواه

مادامتالمختلفةا؟راءقبولفىالفسيجةالسعةهلىه

بقوليمتصمونمن.علىباللائمة-.فأنحى،بالدليلمؤيدة

فىملموساقويا!لانأْلرهانبل.عنهيحيدونلاخاص

كنعىالتىوص،الاسلاعيةالملىاهبي!التقريبجماعة

-021-
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أربابجميععلىالعمللأعلىقانونهامنالثانية6المادة

الحقائدتمسلاأراءبينهمباعدتالذينالدينيةالمذاهب

يكوت!ازالةالىالصصمع.بهاالايمانيجبالتى

والتوفيقابسلمينمنطائفتينأوشعبتينبيننزاعمن

."بينهما

جلالافأكسبهاالجماعةوكيلعنهاللهرضىكانفقد

وقد،ومريديهأتباعهمنالصفوةاليهاوجدب،ومقاما

فقال"الاصلامرسالة"مجلتهافيعددأولفىثحدث

ع!وللعلمطلبناأيامعلىالازهرفىأدركناولقد"

نحباأنأراداللهوالكن،للمذاهبوالتمصبالانق!ام

اوبائهمنالازهروتطهرالمهدهذافيوالنشهدحتى

يخالفمنالطماءمننرىفاُصبحنا.وأوضاره

عندهالدليللقيام،أحكامهفىعليهدرجاللىىمذهبه

بالاففاءاقامتىمدةطول-جريتوقد،خلافهعلى

على-عاماعثربنمنجمثروهىوالازهزالحكومِةفى

واضحا،عندىدليلهامادام،بالقبولالمذاهبكلق!!

."رابخحالدىوبرهانها

؟راءبماالقانونواساتذةالفقهأساطيناعترفوقد

الاعلامالافلىاذ"مرجع!دانفقل!،وسدادقوةمنالشيخ

،فيجزمويترددون،فيجيبيسألونالتثر!ذوىمن

وزارةفىالمشخصيةللأحوالالفتالتىاللجنةأنحتى

المراغىمصطفىمحمدالاكبرالاستاذبرياسهَالعدل

الثريص"وأساتلىةبالازهرالملىأهبشيوخوعضوية

وزارتىووكيلىالحلياالثرعيةالمحكمةورئشىبالحقوق

-دتمتص!دانتالممتازةاللجنةهذه!والممارفالمدل

ثاريغيةمواص--49ت211-
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كمبوقد!وبحوثهالاستازجهودعلىكليااعتمادا

محمودمخمدالاستاذالاسبقالاستئناتمحكمةرئيس

منفيقولالشيخوفاةسكقبالاهرامبجريدةذلكيملن

:ارئاءفىمخلصةكلمهَ

هلىهفىسليمالمجيدعبدالشيخالمرحومكانوقد"

كحرضكانتاذ،اليدائمةوالحركةاللاءعالنجماللجنة

وفحصهابحثهابقبعداللجنةعلىوالمسائلالموضوعات

شى.حفيتولىالكلمةأمرييمالراحليأخلىذلكوعند

مس!تعرضا،الاخرىبعدالواحدةوالمسائلالموضوعات

الملىاهب.منملىصبكلفىالصورومختلفالاراءشتى

والفق!ءالمجتهدينالائمةرأىذاكرا،الثرعحكممقررأ

فن،الىننمنمتنقلا،المصرروحمسايرا،المؤلفين

منينتهىاذاحشالمتدفقكالبحركلهذلكقوهو

بالبصاللحنةقامت،الفقهيةومحاضركهالملميةجولتبما

الصةةلاعطائهكمهيداالملائمالحكموالتنبا!والتمحيص

."النهائية

عصرنافىالاسلامىالفقهبىجالمنوجدتلوأنكعلى

كالسب-التثريصالمامهفىالشيخماثلمنالراص

فلن،المطيمىبخيتمحمدوالشيخرضارشيدمحمد

ومجابهةالايمانقوةفىماثلهمنالمعاصرينفقهائنامنتجد

حقاالرجلعجيبةودلك!وحدهباللهوالاعتزازالباطل

صؤمنةنخبةكجمعذهبيةسلسلةفىثمينةحلقةكانفقد

صصبيلهنىواوأوفىعليهاللهعاهدواماصدقوارجالمن

اضوالهِمواركفعتأصابهملمااستكانواوماضمفوافما

الحقالىوكدعوالسافربالطغيانكنددرنانةمجلجلة

-212-
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منافقزمنفىيميشأنالاستاذعلىقدرفقد!الصريح

وداخلى،الظالمةأوروبامنخارجىاستمماريسودهلنيم

بأبناءالظنوكان،الحزبيةوكشاحنالقصرفسادمن

وجوهه،ششفىالفسادذلكجميمايناوئواانالازهر

لمولكنهم،صورهمختلففىالطفيانيحاربواوأن

ووضعبمضهمخببلالباطلعلىبالسكوتجتفوا

بالنكبةالملماء-علىعادجنباالمتناحرةالجزبيةفى

والهوانبالخيبةالطلابوعلىوالخذلان

ال!بالدعوةجاهربل.كغرهالشيخيسكتولم

مشايمةيرونمنواضحةصراحةفىوعارضالحزبيةنبذ

.والنفوذالسطوةمنلهمكانمهماومسايركهالقصر

يدعونممنيكونأنعليهيفرضالالزمواجبهأنوراى

فأعلئ،المنكرعنوينهونبالممروتويأمرونالخ!الى

الاكجاهذوىمنفئةوتزعم،الطائثةالسياسةقرايه

اليوموهى،الغيوروالحفا!اللاممةوالمُقافةالصائب

للتوثبالطريقلهوترسمالازهرعلىتسيطراللهبفضل

دفعف"وقد!استطاعماالبضبهافكانح،والنهوض

الباغىالقصرفىالصريحرأيهيعلنأنالنادرذرجولته

علىجرصأندونللأزهرشيخوهوالعمياءوالحزبية

حديثفىفقال،متربصةمغبةيخافاوزائلمنصب

المراغ!الأستاذذكرىفىالاهرامجريدةنثرتهطويل

.،امإمذكرىيحيىامام"عنوانتحت

،احميمينصديقينالمراغىوالشيخاناكنتلقد"

هلىهككنولم،مواهبهفيهييقدر،صاحبهيحبكلانا

ذلكمعولكننا.أصيلةكانتبلعارضةالصداقة
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وكار،للازهرالثانية-مشيضتهمنلأىبمداختلفنا

وسببه،الازهربينمنوالعامةللخاصةمعروفاخلافنما

الحزبية،السياسةناحيةالىاللهرحمه*ميلهالجوهرى

الضر!للالخ!أنأرىفانى،ذلكمننفورىوشدة

كقضىالتىومتاعبهاالحزبيةالسياسةالملماءيتجنبأن

.،(لعواقبمنيحمدمالاالى

المراغىالاستاذأنالمبارةبصريحالكلامهذاومحنى

منيرثضيهمنومماونةالقصوتأييدالىبا،زهردفعقد

فالاجدرالديندجلمهمةثلكوليست.الاحزابرجال

والاهراء-المريضةا!ربذوىشايعةعنيناىأنبه

.الناسمنالمغرضة

الحق.فىصلابةمنللثيخمايجهلالقصريكنولم

قبئالسافرةحملاثهمنفاروقذاقفقدللضيمواباء

وأذكر.عدوءهوازعجمضجعهأرقماوبحدهاالمثيخة

الضيخمات،عنوانتحتنثرتقدالمصورمجلةأن

"؟ء16سنةأكتوبر؟ا"بتاريخ((سليمالمجيدعبد

مواقفهمنبكثرنألمتا+لبرا،ستاذعنمنصفامقلا

الرانمة.

المصريةللديارمفتيا!داناذاليخأنذكرتهمماوكان

النساءيراقصرجلفىال!ثرعحكمعن.لىؤالاثلقى

الاسلاميحرمهاأعمالاويرتكبالحفلاتفىالخمروبشرب

.فاروقهوالس!ؤالبهذاالمقصودأنالمفتىادركوقد

كقيمثاماجنةحفلاتعنتتحدثآنئذالجرائدكانتفقد

بل،يتراجعلمومنه،بمسرتهاحتفالا"شويكار"

وهـةاعنهالمس!ئركفيهاوصفجريئةفتو!صدبى

-(1؟-
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الرسيةالدوأنران:المصوروبقول.ويجرحيثين

الملكواتصلالفتوىلهلىهاضطربتقدوالسياسية

الانمنلىيطلعأناليهفطبالمراغىباليخالسابق

السماحقبلالمجيدعبدالشيغيصدرهافتوىكلعلى

!بوعباللىلها

بالضيخالقبممنتربصْحذرعلىترالا؟مككدولم

الاستاذنهاْلمغفوريمينأنفاروقخاولحتىرائه2و

نالقابوكان.للازهرشيخاالرازقعبدمصطفى

(لاستاذ-عبدلانبذلثهيسمحلاللمثيخةالرسمى

عضوالكنلم،وأدبهعلمهووأفوخلقهجلالةعلىالرازق

.انعلماءكبارجماعةفى

دفعايعتبر،6لخطرالمنصبهلىافى.كعيينهأنكما

لانإ!لاالمتصارعةالحزبيةالسياسةأكونفىللازهرجدلدا

ووؤيرالدستوريينحزب"الاحرارفىبارزعضوالرتجل

خاصهوىالسياسةفىوله،وزرائهكبارمنممتاز

امتدا:اعصرهيكونأنفلابد،خرين2دونقوممعيميل

القصرالىالانفمامفىالمراغىالاستاذلسياسةمحتوما

وشيعته!

يرف!ىوجههاللهنضرالمجيدعبدالاستاذنحدلذللث

يمباشا"النقراشىاستدعاهوقد!التميننهلىاعئفلْى

كانا؟.بالماليفريهأنوصاولالمصورمجلة؟كرت!لما

مكافأة،الماليةبوزارةالجنيهاتمنلات3عدةللشيخ

.،ط!ويلةمدةبلازهرللاحتاتمشيختهعلى!ثخصية

نأعلىلاعتراضهابالوزارةالمرثباتلللث!جمدتوقد

رئشىلهنلوح!واحدوقتقمركبينبينالشيخيضع

-ء021--
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وافقا؟اسربماالمتجمعةالالوتدلكبصرفالوزراء

وجههفىالثيخفغضبالرازقعبدمصطفىكعيينعلى

كساومنىأن!ريد:انفمالفىبهوصاحأزعجتهغضبة

يياسولم،استئداندونساخطاخرجلمأالحئفى

بالطتجةيهددهرجالهبمضاليهفأوفد،بمدالقصر

فقال!عليكضرالملكععارضةان:مراحةئولقول

وبينبينىالخطرهدااسيحول:ايمانفىال!سيخ

و!لان!يصولمالقصررصولفخجل11المسجد

بيانفىباعضاْلهالمحادلةهدهنبأاعلنجنجريثاالشيخ

مصرىيجهلهالابحيثيوعاللىمنوص!للناسامدره

.الاحداثهدهعاصرواحد

ن!فقد،ومجونهفاروقاست*صتارعلىحملتهأما

الزعماءفيهدسابقاللىىالوقتففى،منكرةشدبدة

بصبحالازهرشيخ!لان،وكقدلسهفاروقلمجيدا)ق

الغاضبة:صيحته

الملكثلمحنفقهبمامنددا"هناكوكبديرهناكقتر"

و!لان!والنساءوالقمارالخمورعلىامنوزمنكابرى

لاعتراضه6لشيخيسالمونلاذاكاذالحكومةرجال

وكعيينهم-الازهرشئونفىالمنكرددخلهمعلىالصريح

بتنفيلىرفبالهمليقوما؟لاعلىمجلسهفىأنصارهممناثنين

!والمشاواةوالعدالةبالعلمأجحفتمهماالحزبية

فأقيلفاروقالىبهاوطارواالغاضبةالصحةفانتهزوا

،القلوبفىمحبتهلبتتوقد.منصبهمنالاستاذ

بالضيخيسمورسمىمنصبعندنىءعزلضرهوما
02اكصبفوقعكانةجلالةمنفهوبهيسمواندون
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!الرءالسردلغرالواحدالمقاليتسعأنفهيهات

الحوادثمنينتخببل،كانمابكليحيلىلاأنهعلى

موقفءهناأغفلولن.سواهعنلفنىماالمتزاحمهَ

ببمضيستبدلأنحاولفقدفؤادالمقكمنالخالد

.الاوقاتأملاكمنمخصبةأرضا،الجديبةممتلكاله

الاستاذقفأعلنالمجيدعبدمنالميسرةالفتوىوكلمس

لفصيبمزلالانهباطلالاستبدالأنصادقكحمس

.مفقودةهناوهى!الوقفمصلحة

سبيلفىالمتجمدةيهلأفيحتقراللىىالابىالرجلان

ضياعالىجراراالرائعبالمنصبويضحى،عبدئه

رزقهعوارددكونأنعلىالحرصكلليحرصمثله

فى!هـوفقد!وهانضزلفيماحتى،مطهرةطاهرة

الرسالةأعدادبأحدالزياتحسناحمدامبيرأستارى

بالركوبكصربحينفضيلتهالىأهدتقدالترامادارةأن

ولانيهماطثيخأولهما،والئانيةالاولىالمرجتنش

شيئابستبيحأننفسهعلىيلاصتافىفحرم،لنادمه

.فاستضلخالمهم!رعوقدعتكافىءمجهوددونما

حتىعربتهوركباليخففضب!واحدةمرةالتصريح

دونموقهالمدلىكرةواشترىالتراممحطةالىوصل

اوللباحثااستهلئةمالمنالخادمعنليؤدي،استممال

هـنيكشفماالمتوزالتصرفهلىافىيجدانالنفحى

الشبهكلتجنبالتىالطاهرةالروحكلكأطواء

الابى.الورعللمسلممبرامثالامونانعلىوتحرص

02--لأا
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خالدةقفهوا

لصاءالإزصر

واختلاق،الازهراثهامعلىالمغرضينمنءكثيريدأب

ا؟ثيةالتهميلصقوناذ!وهم،لرجالهالث!ائنةالمقالب

يهاجمونانما،والانصافالحقعنيتجافىالصاقابهم

خبيفةمأربلبحققواستاروراءمننفسها،سلام

بدتفقدجرمولا،علانية.بهاالبوحعلىيقدررنلا

أكبر.صدورهمتخفىوماأفواههممنالبغضاء

دغوىهىوالاسباببالعلللهايفهدونتهمةْوأعظم

فىوال!س!ووزراءملوكمنللرؤساءالازهريينتزلف

السبيل.وتنكبواالجادةاعتسؤامهماالامرأولىركاب

نجد.الحديثداريخنامواقفقصفحنااذاونحن

وجهفىوالوقوتالحقعنوداللىفىالازمرلاعلام

ؤثزهـبالمعاطراثذىمنيايمْوحرائمة2أياتالباطل

وهـ!،خضيتهحقاللهيحْثؤ.نقومفىألانبياءورالة

المثرفةكثرتهاعلىلم-الخالدةالمواكفهذهأناؤسفا

،كار!فىدونهاأوكتابفىأحصاهامنكجدلم-

علىساعدتالنفوذأصحابعنالمرعبةالرهبةأناذ

الافوأهعلىلناثرماالا-،الصربحةالمجابهاتهلىهكتمان

-2فيإ-
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وكداوليالردادهافىاماملةالحيطةثتخلىأحاديثمن

ذاكرةوعتفقدالصريحالتكتمملىاومع،الناسبين

وينهونبالعروتيأمرونمؤمنةلجماعةرائعامثلاالتار!

!الافلىاذالملماءمنالمنكرعن

الروائعهلىهبحضمقالنافىنسطرأولاءنحنوها

!منالازهرعلماءمنأنيعلميكنلممنليملمالفالية

للىوىفأثبتوااللهالىالدعوةفىالحقمشعلحملوا

جبيربنسعيدألهمتالتىنية2القرالووحأنالائصات

حنبلوابنوالاوزاعىعبيدبنوعمروالمسيببنوسعيد

القوبةالربرحنفسهاهىالقديمفىالسلامعبدبنوالمز،

بلسانالباطلفواجهواالازهرعلماءئفوسفىصتالتى

لنصّ-للاالمفاخرهلىهبحض-نسجلونحئمبينصدق

ناذافيدمغهالباطلعلىبالحقلنقلىفبلبائى2أولئك

زاهق.هو

لاريخهامنعصيبةفترةفىعلى.محرمحمكحكملقد

.،نقائصهوسجلإظاءهعليهأحصىاللىىفمنالقريب

ان؟-والاضطهادالعسفضروب.لاقضىلعزضحتى

عنسنج!أول!دانقدالجبوكىالرحمنعبدالازهرىالمالم

والقرىالمدنبينينقلوأخلىنوائبهالفاشمالوالىعلى

دمرضتوقد،الامراولىمنيتهددهأليمعلىابمنفارا

امبيرالمررخوظل*والاهانةوالحبسللاغتبالاصكه

نأدونحميدةسإفرةالحقكلمةالمقبلةللاجياليخط

لسارؤالجاهالرنمةأرادولو،وارهابدحرشبهيقمد

.الئناءب!ؤرولطلقالمحامدبختلقالنفاقموكبفى

المؤكدوارجحهاحياىخالمةفىيلاراءاختلفثوقد

-211-
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الصريح-الرأىسبيلفىمستشهدامصرعهلقىنه

ومع-خر2مقالفىبالتفصيلعنهالحديثبرطنامما

وصدالكيربكلعلىصديقاشابهصدرفى!لانأنه

51مارالعظيمتاريخهفىعليهمسجلفقدهباللىأبىبك

الىكجنحلامركبةالىبالتاريخواردفع،المظالممن

.والميولالاهواء

الازهرى!المالمابنالازهرىالعالمالجبرثىهوهلىا

علائيةالباطلجابهواالازهرعلماءمنع!ثراتممهوهناك

وبفتاللهجنبفىملامةكأخلىهمفلماستخلىاءدون

.إالأجيالرحابفىكعبقالماطرةاحاديثهم

المدوىحسنالاستا؟الجرىءالارمرىالعالم0هناك

السياسيةملىكر!هفىعرابىأحمدالزعيمنهشهدوفد

!لانلقد!ومتاعلروةمنيلأرضعلىماكزنشهادة

اللىىالوظنىاؤكمراوجالىظليمةلْىالازهريينوزملاره

احمدالزعيموككليفثوفيقبعزلالتاريخىقوارهاصدر

المجتمعينعلىترئتأنبحدالوظنعنبالدفامعرابى

فكان،وخيلالتهالخدبوىبمروقاسلأب!لأ،رهرلةلتوى

الحلالمضدالمصرىالضعووهيجانقيلا،+بلها

الخلالن.

الشيخققدمالاليمةخاكمتهاالىالثورةانتهتوحين

لحسألهمهيبووقارلابتبجنانالمحاكمةالىالعدوى

فاجاباالخديوىالجناببعزلأفتيتهل:الرئيس

فا؟اهذ(ومعبلىلكفتوىمنىثصدرلم:فورهمن

فسأوقمه.الفتويهلى.يتضمنبمنشورالىكقدمتم

الخديوىأندنكرواانمسلمونوانتموسمكمفىوما

وقدهلىايقوؤ!والدينالوطنعنقهلمروابمزليستحق

--+.
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خسالباسلينبالاحرأرلينكلوحرابهاسنتهالباطلشحلى

ويرفعيلا؟هانكتخيلهاظالمةعقوبةكلكقديرهفىنتتضاءل

!شماءعاليةالمحاكمةساحةفىهامته

أثناءفىعنهطلبقدالورعالازهرىالعالمهذا

نأاسماعيلعلىضيفالمصرالمزبزمبدالسلطانزلِارة

مزاتثلاثالارضالىفينحنى!لريهرسمىبتقليديقوم

صدرهالىثمفمهالىثمراسهالىالسلامفيهايأخلى

!البابالىومر.الخليفةالىصدرهموجهاويخوج

قرارةفىاعتقدومنهذلكبفعلانالامرذوووكوقع

بلالدينروحمنكنبعلالمة2التقاليدهلىهأننفسه

بالتوحب!الاسلام!ثرفهاأمةفيكانيةالولنيةكعيد

الخليف-ألىودخل،ماسمعبكلفسخرْ،والمساواة

ابتدرهثمالمؤمننأميرياعليكَالسلامقائلاالرأسمرفوع

علىابه!منوالخوفاللهكقوىالىودعاهبالنصيحة

السلطانوفنصدرهقىالفي!واضطرمالخديوىوهاج

.ويفوللمينةحلةالرجلعلىويخلعيرىبمابعجب

.)1(1"سواهعالملديكمليس"للحاضرينْ

المالمالطويلىَحسنالاستازالجليلالمالموهناك

جاذبعلىباكلهوالئقةالنفسعزةمن!لانفقد*زهرئ

لطلابةيدرسوهوباشارياضعليهدخلاممحازرفيع

الزائرهموحنطستهبدلأوموقفهفرفماالطومبدار

ياباشاممكموزيرا6لونلالما؟ا:يلاستا؟بملهقالبالخروج

وزارة:!لقاكادريدوزارةائ:وقلا"6لرالزفدهشى

ألموقد168صقطبسيدالاسلامفىالاجتطعيةالحدالةكتابمن)1(

ترفيق.مقابلةفىالطويل!سنالشيخبوقفايخ!ا

-633ا-
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وكانتا!)1(كستبيحونمااموالهامنلاسشببحالمالية

التهكميالفلمارستقراطىحاكمالىتوجهأليمةلطمة

ناظرواستدعىمهتاجاثانرافخرج!والاستخفات

يد؟ومنوظيفتهمنبفصلهليعجلمباركعلو!المحارف

عنفيتراجعوجههفىتقفباشاوياض!دمنأعلى

وامدرسةيزورأ،ثر2وقدمدحوراإلعاتيةغطرسته

؟لك!بحدمعهدا

طلبمد،الطوللحسنالشحخالمظ!مالرجلهدا

ثوفيق.الخديوبهاليقابلخاصةملابىيرتدىأنمنه

عنديلىومعهالمعتادةبملابهفحاءالمرتقبالموعدوحان

بساطة:فْىقائلاللخديوقدمهاثم،الزسميةالملابىيضم

كنتوان،ذانهمافهاوالقفطانالجبةكريدكنتان

الضهخقالثمإ!الطويلحسنفهانلىاالطويلحسنثريد

لوبىبهأدجمللابلباسلتوفيقاكجملكيف:لجلسائه

والايمانالجازماليقينمنطقلممرىوهلىا؟الحلاة"فى

.-.الحجيب

د-لى.،الازهرالجامعشحينالانبابرثالاستاةومناك

نجرسمنالاستاذفصائحهمحيياكوومرلملوردعليه

للخديرى؟كقومألست:وسالهمنعمالأاللوردفاستعظم

ولستمنا،هو،الامرولىالخدبوىلاننعم:فقال

اثر!فىلكَال!ثيخيقلولم)2(!ئىءفىلدينامثله

وأفتىثوفيعاجابهالذ!الجرىء1المالمنهوللخديوى

كانولقد.ا!كنراثاوثحفظفىونومروفهبفزله

.181عىسليان-للاشاذالحلماهأحقعن)؟(

.182صسليمانمحمهللاستاذالحلماءاخلاقمنالأ(

-22.3-.
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الاخزخلفهجاهمعهايتضاولعزيزةمنعةفىكرومر

رايخافقدالاثنينيننالبعيدالفارقومع"كلرن"

مايلزجوارويتضاءلونينكم!ثونالحكوماترؤساء

الملىيحيخراليوممحافةمنيجدونلاثم،لامبسون

والتنوبه.

الازهر.الجامعيضيغالنواوىاليخالاستاذوهناك

القفاءكضعفانفهمىمصطنىحكوعةارادتفقد

لتمديلفدعت.البريطان!الممتمدلرغبةاجابةالثرس

كأكمهدهاالمستممرنفودالىمستندةالثرعيةاللائحة

علىيحملالنواوىالشيخولكن!البهيمالطويلحكمها

ويتأهبمطيركلالامةفىفتط!موجزةالمثروع.بكلمه

وفئلرالحكومةفتتخاذلجارحانقدالنقدهالكتاب

الموقفهذاكانولو)1(الضط!بثروعهاالانسحاب

إينثردده"المنصفة،)صحفنالظلتسياسىلزعيم

والحين.الحين

الاستاذعنيكتبونالذينأنالعجيبالمدهثىومن

الخالدةبمواقفهيمترفواأنعليهميعزعبدهمحمدالامام

التربيةقوجهادهعملهعنالحديثويكثرونالحكاممن

ثمن2اكهموهربمابلالانجتماسونثداطهوالاصلاح

موقفهأما،الاحتلالالىوالدعوةالانجليزبمحاباة

يحت!اجفلاالخارجالىونفيهالعرابيةالثورةفىالخالد

نأفيجبعباسمنالمتكررةمواقفهوأما.!سجيلالى

!المفاءذيلعليهايسحب

ا،وقافأمواليجعلأنالسابقالخديوىأرادلقد

عرجالاصتاذفضيلةعننقلا15السنة16لأمىالرسالةمجلة)1(

لم.السنهورى
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فوثف،طريقأيرمنالاربإحعليهتدرحلوبابقرة

وادت.للحيانمطاممهكشفتوقفةوجههفىأ،عام

طريقكلفىالامامفتعقبعباسقلبفىدورهاالحناء

الخاتلاتافكايدهناصبا

-عارضولماذااألازهراصلاحالخديوىعارضلماذا

تدالامامفالاستاذ،واضحإلسببأالقضاءاصلاح

فلابد،المامالراىوأئار،الخطةوأعد،المنهجريبَصم

.والاخفاقبالخببةبثروعاتهكرجعأن

الاصرةرأسعلىمحمد"عنالاعامالاستاذكتبلقد

.القراءآاماضيقتهعلىيبرزهجريئامقالا"الحاكمة

بالمري!ةيصورمصرفى-الجركىبحد-كاثبثانىفكان

احتشلاللىىالوقتوفى،السفاحالحاكيمهلىاحقيقة

"الجنانلسا!لن"المئويةبالذكرىالنفالىاساكلىةفيهص

الازهرىالمالمهوثالثازهرىهناككانإ!قريبمنلى

عبدهمخمدالثيخكلامينقلالغزالىمحمدالداهية

ئم،والحياةالدينفىتأملات،كتابهفىعلنىمحمدعن

بالتفسوالتوضيح!يثفعه

عبدهـمحمدكتبهمامطالحةالىالقراءندعوونحن

الخاصهالاعدادليقرءواثم،علىمحمدعنوالغزالى

صدرتالتىالكتبمنالضخمةاؤلفايئواالصحفمن

وارضاءلفاروقكملقا"المريزة"المئويةالذ!لرىفى

أْدحئ،المتملقا(شزلفمنالقارئونيمرفوحينئلىللباطل

!!ؤلاءام.

صنعمالتملموأالقريبالمهدالىبناكمالواوأخيرا

المطيصبخيتمحمدالشيخالسابقالمصربةالديارمفتي!

-22!أ-
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اصدرجننقاسيةلطمةالاستعمارلطمفقداللهرحمه

مسرىذيرتالانحليزمقاطمةفىوطنيةدينيةفنوى

والامنياتالاحلاممننسحماوبددتالهشيمشلنار

عصر.فىللاسلاآمفتأكبربخيتالشيخكانولقد

اللاميةفتوىأصدرحيناليهقدمتعنرية!روةورفض

الاسلامفىالطملأالحليلةكلمتطقائلاالاوقاتم!وقففى

ابحازهاعلىالصيرةالجملةهدهانولممرى"يباعلا

و*ذعيترددأنبحبخالداسلامىفانون،العحبب

به.ويعم!االمسلرنبهلبؤمن

ومن،الازهردار-فىالرائغةْالمواقفبحضهذه

واخفأئا،طمسهاعلىالمأصرونيصعاونانالمؤسف

نايوشكالمصرىللفر!خالد!ثرتدونفيحولوا

يطفىءانيرلدمنمنهمكانوارا(1لسجيلبلايندثر

:يقوللئانالحقيعدمولن،نورهمتمناللهاللهنور

.،كتاببهاقرءوافاؤم"

-225-
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-!--.-!رِ!ن

مقممة.......ء.....-..-......
...........بتحدىالمسيببيسميد
......ان!!أموابيفىجب!بن.سميد

............ص!!لابمصبئيحيى

......الافياعاالاطمصىاحةكارائعمثل

............مثالىعالمم!يهبئ.كلصو

."............الضشهيدحئيغهأيو

............وابارهانسبئمأ!طمة

+...........يمتثص!هالسكيتبئيتوب

.........البضيصأبهاولهجمزابو

......بالضيتزممب!لضقتيبةيئيكاد

.........الححموتهادةبشيفيمصد

..!يأيصىاولكب!!قيها-!رىاطكلت

-.....لهثِهـة2ثساتسميهبئ2لند!

......العلماءسلطمنالسلاممبدبق!ز

بييرسالظاصولى!دةالنورىاكننا!حيى

.........شجأعمقيهانمي!د،تتابن

...............بالضيصدعتيميةأبح

.........والساطكقفودمماهبالمطصلاه

و*نر4المماليك!يرهبون*زهرءاهاء

......الطناةياجمالبيرسارحمناعبد

......الئرقىبا!*فى*عها&!جمكل

31الصاالسلفبقيةسايماجميدعبد

............+ؤهرثططءخالدةموا!ف

26118/أا!مببدأر*يدأءرلم

13ياافىا-*9ا9.-لم7صلاالموداثمرلم

-226-
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اصوي!--زغيلنىبسيماطلب/اليه
؟678؟!ركلبين-8؟3دءب.عي-ا!داة.سا

39!أرى.ب-محا-جعة
نحاسملىهاثماليد
الصموديةالحربيةالممدة

،!!معههلحل!ل!9!+
ءفم!؟لاهعك!لا.:ئجحرا

ممأصعه!5!حمما

س!!"6هـلل:مى!اص!،+!!حم!7البو

مليم:005المفتاذلئةللسدا!ادجليالبيعاصطو

مويتا،فلس008الازون،لى.ق006لبنان،.سق!..ياسور

0001ل!عودانا،يالهر8يةلسصد!،فلس1"..اقلرا،نجلسلأ001

ستا،؟053نرلجزاا،نكافر0531لمنربا،مليما0531نبىتو،س.م

006دإكار"بنى08الصوعال،نيرة003والضفةغزة،فلس008الخليج

رياده7الشسطليةابين،ممبنت006اسرة،بنى08لابرس،فرنك

ايطاليا،بني001لندن،فرنكات01باريى،ضت006أباباأءيس

ضلعا.04فيينا،دراضة1.ْ.أئينا،فرفكات،صويرا،ليرة05؟0

بهرولهَ،،1استوكيولم،كرونة15كوبنباص،سإرك5فران!ورلت

لوص،سنتا035يوردنير،صنت004ابرازيل،ْششت.3بمكندا

8..عمق+فيفلور5مرل!ها،صنت004ليااسترا،سنت004افبلوس

فلس

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


--!--.-مير!ى

مقممة.......+........-................-......
.............................يتحمىالمسيبجاسميه
.........-...........ا!اجمواج!ةفىجب!بن.سميد

....../........................ص!!لابمصبنيحيى

........................الالراعاالامامصراحةكارائعمثل

..............................مثا&عالممييهبخ!.عصد

.................................الضشهيدحنيتابو

..............................وابار.انيبئمأ!طمة

........................يستش!هالسكيتبنيقوب

...........................البضيقصالبهاولجمزابو

........................بالضيخنزممب!!ضقتيبةيئبكار

...........................الحعموشهادةبثىبيمم!د

.....................!يأيصىاولممى!قيها-!رىاطكلت

.................-...-..2!ثِوررةومواتسميهبئ3لنرو

........................الطماء-لطكالسلامعبدبزاالعز

..................بييرسالظاعرولى!دةالنووىاكمخاصيى

...........................شجأعمقيهافيتدهافي

..............................بم!عقيصدعيميةا

...........................افودمماوالساطمقالماللأهب!لا

4َََََو*نرالمماليكررهبون*زهرءاطء

.................-......المناةياجمالجركاادحضاعبد

........................الئرقىباضه*بز*عها&!جمكل

...............ائأالصاالسلفبقيةسايماكعيدعبد

..............................+رهرثمدطءخالدةموا!ف

36118/أا*جهبدأريلأيميأءرلم

كهأ3يااا-*79ء9.-"االدوليالترلعم
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-اعو--زمحيلنىبسيماطلعبه/السب
لأ16؟8!اللبين3أ-8دءبص.-اسطة5سا

391ر!.ب-محا-حعة
نحاسملىهاف!مالبد
الحموديةالمربيةالممعة

!!!مع!هالل!ل!9*+
فف!؟لاهعك!لا:.ئجلارا

!مأصعه!5!حمما

لم!هع!.هـلطا!مه!!م!.صه67:ءص!"+*+جم!س!!ه+

مليم:005الممتاذلئةللسدا!ارجلىالبيعاسطو

مويتا،فلس008الازدن،.لىق006لبنان،.سق!..ياسور

0009ال!عودان،يالهر8يةدسعود!،ندس"1..لراقا،بلس؟001

سلتا،0531نرلجزاا،نكافى0521لمفربا،ملي!ا0531نىتو،س.م

006دإكار،بنى08الصومال،نيرة003والضفةغزة،فلس008لخليجا

ريال!ه7الث!ساليةابيمن،شنت006اصرة،بنى.؟لابرس،فرنك

ايطاليا،بني001لندن،فرنكات01باريى،سنت006أباباأءيس

ضل!ا.04فيينا،دراضة1.ْ.أثينا،نرفكات4صويرا،ليرة0015

بهرولهَ،!1استوكيولم،كرونة59كوبنباجن،صإرك5فرانجورت

لوص،سنتا035يوردنير،صنت004ابراريل،ْششت.3بمكندا

8..عمق،ينفلور5مرل!ها،صنت004ليااسترا،سنت004افبلوس

فلس
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الك!باهذالمح!أ!كا1ْ

التا!ءفىالراىبولةثادرضقصوراالكنابهذاي!ملا
صهـعواالمادةمقللوطعةموص!بعرهىأد"*سلامي

دراءبممحيهماو،العميلىيرهبجريقانلمقمحق.بكلمة

نال!ونالصرءللحقتأءذبمهمن!مق،والمالالمنصب
ه!بإكربماهالله!أ،مملومةكاخدة

منالاولاال!نطلىنوال!صفحافىمالمرتالمكلأابه!اوفى

يحملب،8يطالاخلقهتالعيد!الصح!حة؟نلتلأب،!مملامثارر

ايةببمههو،الصورالمع!د!يي!ضنرعلىالكريمهالراية
ف!اوفى،والممالميه.والماطمييقواالباسوبكل

ررااقعليهمعزلاجملامامثلعريمةيهئ!فىاللىىال!مر
صمدىجدك!قوهم،ب!مىنصان!ندارعوا،4مضماالح!

بنارهالظم!الاعارحمرررواجونماحقحرمالهبنصدون
وببروته.وحلبده
امثالاسعبهـبقهاالاسلامثضالَائمةمأصوراالتارىءبرى

وا!زا!،،4،؟ومالهر؟ب!ح!يدةجيم!،بقوسصد،الممميب

وافيألممكب!.والبطولفيهايطوب!بفيوهصر،بعصفيوهحمى

اللون!ال!يقؤمحيىمممعمبنهبدوالعزممصدوالملثر-ب!بالمير

!اكشبنثيأالرحمقْ"وعبدْنيمية،-وابناليهْ.وابقْدب!

ؤإفيهص!وكلث،المايدمبليموهبد"الا!دإثىائبيق"

عقيطيماالمبرئموفىاقعهاوجإافى"ْللخيالجمهاأثرلا

سعلا!امامونافىتمنلحهثلىلعميرْم!صيرةونمل،انخبال

ه!افجاءأثبطولةفيجمعمقوتثمم6كؤابةامبثيمقبمااثوج!

و!ثير،حبلبلممحاءفىأ!ه،فبلحاكيسلإةكلليضمهاالكتاب
،ْ-!ادهوشبع،كنتهيحعيييصابيقالقارىءوسمجد5نداد

أولافىةإلحى.،وابكلاههبثاربخهابمأثهووهي

كرمما05
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